






অথর্ধববেদীয় 

প্রশ্নোপনিষৎ। 

শ্বীমংঞ্ররমহংস-পরিব্রাজকাচার্যা- 

শঙ্করভগবৎকৃত-ভাধ্যসমেত 
মূল, অন্থযমুখী-ব্যাখ্যা-মুলানুবাদ-ভাষ্ু-ভাযানুবাদ সহ। 

: লম্পাদক ও অনুবাদক 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ছুর্গীচরণ সাংখ্য বেদাস্ততীর্ঘ 

[ দ্বিশ্টীয় সংস্করণ ] 

প্রকাশক-_ 

সত্রীক্ষীতরোদচগ্দ্র মভুমদার, 
* ১৯১১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। 

১৩৩৪ সাল। 
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বি, পি, এম্্স্ প্রেস, 

২২1৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । 
শ্রীমাতোষ মজুমদার কর্ক মুদ্রিত। 
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আভাস। 

প্রশ্ন ও মুগ্তকোপনিষৎ, উভয়ই এক অথর্ববেদীয় উপনিষং; উভয়ের 
মধো প্রতিপাদা *বিষয়েরও বগেষ্টপরিমাণে কয পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডকে 

যাহা সংক্ষিপ্রতাবে আছে, তাঞ্জে আবার তাহাই বিস্তুভাবে আলোচিত হই- 
যাছে। আবার প্রশ্নে যাহা সংক্ষিপ্র, মুগ্ডকে তাহারই বিস্তৃতি রহিয়াছে। 

এই সংক্ষেপ ও বিশ্তার লইয়াই উভয়ের পার্থক্য ঘটিয়াছে ; বিশেষতঃ মুণ্ডকে 
যেমন পরাপর ব্রঙ্গবিদ্যার সবিশেষ উপদেশ রহিয়াছে, প্রশ্নোপনিষদে আবার 

তেমনি প্রাণোপাসনার বিষয় বিশেষ করিয়| বর্ণিত হইয়াছে । প্রাণই যে, স্থুল- 

শক্ষ ও সমষ্টি-ব্যটি এবং অধাস্মার্দিভাবে সমস্ত জগতের, কর্তা ও ভোক্তা, এবং 

সোমরূপ অন্নই যে, নানারূপে ভোগ্য; তাহ! বিভিন্নগ্রকারে ইহাতে বর্ণিত 

হইয়াছে | পুরষগত শ্রদ্াদি যোড়শপ্রকার কলার উংপাস্তি এবং সেই ষোড়শ 
কলা-সমগ্রিত পুরুষের স্থষ্টিকত্তত্ব প্রভৃতি বিষয়সমূহও অতি বিশদভাবে সম্ি- 

বেশিত হইয়াছে। 

শ্রীহুর্গাচরণ শর্দা। | 





প্রশ্নোপনিষদের বিষয়সূচী। 
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ভাথবর্ববেদীয়। 

প্রশ্নোপনিষৎ। 
০০০০০ 

$ ভদ্রুং কর্ণেভিঃ শ্রণুয়াম দেবাঃ। 
ভদ্র পশ্যেমাক্ষভির্জত্রাঃ | 

স্থিরৈরাঙ্গৈস্্ট, বা্সস্তনৃভিঃ | 
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ 

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুবা বিশ্বদেবাঃ । স্বস্তি 
ন স্তাক্ষে্াহরিষ্টনেমিঃ | স্বস্তি নো বৃহস্পতি দর্ধাতু ॥ 

॥ ও শান্তি; শান্তি? শান্তি; ওঁম্ ॥ 

ওঁ স্থকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ 
গার্গ্যং, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ, ভার্গবে! বৈদভিঃ, কবন্ধী কাত্যা- 
যনঃ তে হৈতে ব্রহ্মপর! ব্রহ্মনিষ্ঠ।ঃ পরং ংব্রহ্মান্বেষমাণাঃ) এষ হু 
বৈ তৎ সর্ববং বক্ষ্যতি ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবস্তং 
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ 

সরলারথঃ _ প্রথমা গুরু-পাদান্সং স্বৃত্বা শঙ্কর-সগ্মতিম্। 
প্রয়োপনিষদা ব্যাখ্যা সরলাখা! বিতন্ততে ॥ 

ইহ খলু ছুঃখসাগর-নিমগ্নান্ নিরীক্ষা সমুপদাতকরুণমিব আগর্বণ-ব্রাহ্মণ- 
মিদং বঙ্ষ্যমাণবিস্তা-স্ততয়ে শিষ্যবুদ্ধি-সমবধানায় চ আধ্যাক্িকারপেণ জ্ঞানোপা- 
মনে বন্ধ গ্রবন্ততে লুকেশ! ইত্যাদি । | 



২ প্রঞ্নোপনিষত। 

১ সুকেশা [ নাম | ভারদ্রাজঃ ' ভরদ্বাজল্রত£ ', সতাকামঃ | নাম | শৈবা; 

( শিবিনন্দনঃ ), গাগ্যঃ (গর্গবংখসন্ুতঃ ), সৌধ্যাযণী । সৌধ্যারণিং--হ্্া- 

পুত্রস্ত অপত্যং), কৌসল্যঃ [নাম] আশ্বলারনঃ ( অশ্বলপুলঃ ), বৈদভিঃ 
( বিদভদেশোতৎপন্নঃ ) তার্গবঃ* উপুবংশীয়ঃ ) কবন্ধী [নান] কাতায়নঃ 

( কত্যন্ত যুব পুক্রঃ ), তে (ঞসিদ্ধাঃ ) এতে &ন্থকেশাদয়ং বট ) ব্রহ্মপরাঃ 

(অপরং ব্রহ্ম পরম* উপান্ততয়া! প্রধানং দেষাৎ, তে তথোক্কাঃ, বেদপরা বা 
রঙ্গনিষ্ঠাঃ (অপররক্ষরাধন-নিরতাঃ, বেদনিষ্ঠ। বাঁ) পরং / নিধিবশেষৎ ) বঙ্গ 

(ব্রহ্মতত্বং) অন্েষমাণাঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্তঃ)  সম্তি ]| তে এমঃ (বুদ্ধিস্থঃ পিপ্ললাদঃ 

তৎ সর্ধ্ং ( অন্মদতীষ্টৎং সর্বমেব ) বঙ্গাতি / অন্মান কঘ্বিযাতি ) : ইন্ডি 
(এবং নিশ্চিত্য ) তে ( পুর্বোক্তাঃ ষট) সমিৎপাঁণয়ঃ (যক্ষোপকরণকাহস্তা? 

সম্তঃ ) ভগবস্তং ( পৃজার্ঠং ) পিপ্ললাদম ( ভদাখামাচার্যাম ) উপসন্না" ( স' পাপ 

ইত্যর্থঃ )।॥ : 

ভরদ্বাজ-নন্দন সুকেশ।, শিবিপুগ মত্যকাম, গর্গবখঙ্গাতি সৌর্যাখণী, অশুল 

তনয় কৌসলা, বিদদেশীয় ভাগব এবং কনাপুল কবগী, ইারা সকলেই অপর 

ব্র্গের উপাসনায় তৎপর ও তছুচিত অনুঠান-নিরত, এবং পর ত্ব জানিতে 

সমূতম্ুক। ইনিই (পিগ্ললাদ ) আমাদিগকে সেই সমস্ত বিষয় উপদেশ দিবেন; 
এইরূপ অবধারণ করিয়া তাহারা হস্তে দক্তরীর কা এণপুর্বাক ভগবান 

পিগলাট্দের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ 

এক্ষরভা মম । 

& নম: পরমাস্মনে নমঃ ॥ মথেক্ন্তার্থল। বিস্তরানবাদীদং বাঙ্গখমারভ্যতে। 

গষিপ্রাকনপ্রতিবচনাধ্যাস্িকা তু বিদান্ত্বচয়ে, এবং সংনতসর খঙ্গচর্যাসংবাসাদি- 
সুকস্তপোযুকৈগ্রণহা পিগ্ললাদাদিবং সর্বাঞ্তকল্লেরাচার্ষোর্কৃক্তব্যা চ, ন সা যেন- 

কেনচিদিতি বিদ্যাৎ স্তৌনি। রগচরয্যাদিস্াধনন্ূচনাচ্চ ততকর্তবাতা স্তাৎ 

ভাষ্যাঙ্গবাদ। 3 

চি. 

আধর্ববণ মন্ত্রোপনিষদে (মুণগ্ডকোপনিষদে ) যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, 
তাারই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্ঠে এই ব্রাঙ্গাণ অর্থ ব্রাঙ্মাণ- 



£ 
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ভাগোক্ত প্রশ্নোপনিষড আরদ্ধ হইতেছে ।, (১) বর্ণনীয় বিষ্ভার স্তুতি বা 
প্রশংসাখ্যাপনার্থ খধিগণের প্রন্ম ও প্রতিবচনাত্মক আখ্য।য়িক্টি 
( গল্পটি) রচিত হইয়াছে ;--বক্ষ্যমাণ বিগ্ভা পিগ্ললাদ প্রভৃতির 
্যায় সর্ববজ্ঞতুল্য আচাধ্যগণেরই বক্তব্য বা উপদেেশদানের যোগ্য এবং 
সংবৎসরব্যাপী ব্রহ্মচ্যা-_দংযতভাবে গুরুসমীপে বাস ও উপযুক্ত 

' তপস্তাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গেরই গ্রহণযোগ্য ; কিন্তু যে-প্লে লোকের বাচ্যও 
নহে, গ্রাহ্াও নহে; [উক্ত আখ্যায়িক! দ্বারা বর্ণনীয় ] বিদ্যার 
এবংবিধ প্রশংসা সুচিত হইতেছে । আর বিছ্যালান্তের পক্ষে যে, ব্রহ্ম- 

জেপি, 
পপ পি শে পপ পপ সপ পপ পপ পপ ও ও পা পপ ৮ পচ এ 

€১) তাৎপযা_-প্রশ্ন” ও মুগ্ডক', এই ছুইধানিই আধর্বণ উপনিষং। তন্মধ্যে প্রগ্নোপ- 
নিনৎ খানি ব্রাগাণভাগের আর মুগ্ডকোপনিষৎ খানি মস্ভাগের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্য 
র্ণনীর় বিষয়েরও অংনেকট| সাদৃগ্ঠ রহিন্নাছে; অথাৎ মুণগ্কোপনিষদে যে বিষয়টি উপদিষ্ট 
হইয়াছে, প্রশ্রে।পনিমদেও আবার সেই বিষরটিই বণিত হইয়াছে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে 
যে, উতর উপনিষদে বখন একই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে; অধর্্ববেদে মন্ত্রকাতীয মুণকোপ- 
নিবংনবে আবার সেই বেদেই এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরস্তের প্রয়োজন কি? বরং ইছাতে পুন. 
গক্তিদোষই উপস্থিত হইতে পারে; এ আশঙ্কার অপনগ্নন-মানসেই ভাষাকার বলিয়াছেন,-_ 

. এমস্ত্রোজন্ার্থন্ত বিস্তরান্বাদি ইদং ব্রাঙ্মণম আরতাতে” 
অভিপ্রায় এই যে, বদিও মন্ত্রকাণীয় 'মুণ্ডকোপনিষৎ সত্বে ব্রাঙ্গণভাগে পুনর্ববার অনুরূপ 

উপনিষৎ হওয়ায় আপাত-দৃিতে পুন্রুক্তিদোষ হয় সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সে দোষ 
ক$তে পারে না; কারণ, মগ্ত্রোপনিষদে (য সকল বিনয় সংক্ষিপ্ত বা অম্প্ভাবে উক্ত হইয়াছে, 
এই উপনিষদে সেই সকল বিষয়ই বিদ্ৃতভাবে বশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্তার্থকে বিত্ত কর! 
কখনই দোবানুহ হইতে পারে ন!। বিশেষত: মন্তরার্থের ব্যাধ্য। ব| বিস্তার কর! যখন ত্রা্ষপতাগের 
কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত, তখন ইহাতে পুনরুক্তি বা আনর্থকা দোষ ঘটিতে পারে ন|। 
এখানে মুণ্ডকোপনিষদের অর্থ এইরূপে বিবৃত করা হইল্লাছে,__মুগ্ুকে প্রথমতঃ “দ্ধে বিদেো 
বেদ্বিতবো প্র! চেবাপর। 6,” এইরূপ ভূমিকা! করিয়! খক্, বষ্টুঃ, সাষাদি বেদকে 'অপর়! বিদ্যা" 
বলিক়। নির্দেশ করিয়াছেন। সেই অপর! বিদ্যাও ছুইভাগে বিভুক্ত-_-কন্ম ও উপাদন|। তন্মধ্যে 
কশ্মকাণ্ডেই কর্ণ-বিদর্টার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে; সেইজন্য তাহার আর পৃথক বিবরণ ন1 
করিয়। তৎ্ফলে লোকের বৈরাগা সমুৎপাদনার্থ ইহার প্রথম অংশে কেবল তাহার ফলমাত্রের 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।*ইহায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে উপাসনার বিস্তৃত বিষরণ প্রদত্ত 
ইইয়াছে। পরাবিদার কথা মুণ্কোপনিষদেই *বিস্তৃতভাবে উত্ত হইয়াছে; হুতরাং এখানে আর 
ভীহার বিবতি কর! হয় নাই। পরাবিদ্য1! বিষয়েও মুণ্কোক্ত ''বখ। হুদীপ্তাং” ইত্যাদি মন্স্বয়ের 
অধৃংইহার চতুর্থ অংশেৎ বিবৃত কর! হইয়াছে। মুণওকো্ “/শ্রণবে| বনুঃ” ইত্যাছি মন্ত্োক্ত বিষর 
পরিশ্ফুট করিবার জন্ধ ইহার পঞ্চম অংশ আরম হইয়াছে । আর মুওকোক্ত “এতন্মাং জাতে 
ধাপঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের জর্থ ইহার বঠ্ঠ অংশে বিস্তৃত তাবে বণিত হইয়া । এই কারণেই 
তান্কার গরগ্সে(পনিষংকে মুওকোক্ত অর্থের 'বিস্তরবাদী' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
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চ্ধ্যাদিই প্রকৃষ্ট সাধন, হহা সূচমা করায়ও ব্রন্গাচয্যাদির কর্তব্যত। 

জান হইতে পারে। ্ 

.. শাঙ্কর-ভাবাম্। 
গু 

সুকেশা চ নামত, ভরদাজশহ্ঠাপতাৎ ভারদ্বাজঃ। শৈব্যশ্ শিবেরপতাং 

শৈব্যঃ, সত্যকামো নামতঃ। সৌধ্ধ্যায়ণা হ্র্যস্টাপত্যৎ নৌর্যযঃ তস্তাপতাং 

সৌধ্যায়ণিঃ ছান্দসং 'সৌধ্ধ্যায়ণী' ইতি, গার: গর্গগোক্রোতপন্নঃ। কৌসলাশ্চ নামত:, 

অশ্বলস্তাপত্যমাঙ্বলায়নঃ | ভার্গবঃ__হগোরগোত্রাপত্াং ভাগবঃ, বৈদভিঃ বিদডেসু 

ভবঃ। কবন্ধী নামতঃ, কতান্ত/পত্যৎ কাত্যায়নঃ। বিছ্ামান্ঃ প্রপিতামহো মস্ত 

সঃ, যুবার্থপ্রত্যয়ঃ « 

তে হৈতে এন্গপরা অপরং বন্ধ পরত্বেন গতা;, তদনুষ্ঠান নিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ, 

পরং ব্রন্ধ অন্বেষমাণাঃ | কিং তত ?--ঘৎ নিভাং বিজ্ছেয়মিতি, তত্প্রাপ্থার্থং 

বথাঁকামং যতিষ্যামঃ, ইত্যেব, তদন্বেবণং কুবন্তুঃ, তদধিগমায় এন হবে তং 

সব্বং বক্ষ্যতি' ইতি আচার্ধামুপজগা,ঃ। কথম্ তে হ সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভার, 

গুচীতহস্তাঃ সস্তো ভগণন্তং পূজাবন্ত' পিঞ্পলাদম্ আচার্মাম্ উপসন্লা উপজগা, £॥ ১ 

ভাব্যঈবাদ | 

স্থুকেশা নামক ভরদ্বাজ-পুল্র, সত্যকাম নামক শিবিনুত, গরগকুলোণ" 

পন্ন সৌন্যায়ণী, সুন্যের পুক্র-_সৌধ্য, তাহার পুক্র-_সৌধয্যায়ণী, (এই 
পদটি ছান্দস-্( বৈদিক ), প্রয়োগমাত্র, বস্তৃতঃ 'সৌর্য্যায়ণি, হইবে )। 
কৌসল্য নামক অশ্বলপুক্র, ভার্গৰ অর্থ ভূগুর বংশজাত । সন্তান) 
বৈদভি-_বিদর্ভদেশ-সম্ভৃত, কবন্ধী নামক কাত্যায়ন অর্থাৎ কত্যের 
যুবা পুজ্র; যুবার্ধে আয়নণত প্রত্যয় হইয়াছে, *[ অতএব বুঝিতে 
হইবে বে, ] তাহার প্রপিতামহ তগুকাঁলেও বর্তমান আছেন। *  « 

প্রসিদ্ধ বংশসম্তৃত ইহার! ব্রঙ্ষাপর এবং ব্রদনিষ্ঠ অর্থাৎ আগর 
্রন্মকে ( ছিরণ্যগর্ভকে ) পরমারাধ্যরূপে অবগত হইয়া, তীাহারই 

জারাধনায় ততপর আছেন, অধিকন্কু পরব্রঙ্গের অনুসন্ধান করিতে" 
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ছেন। ভাহা৷ কিরূপ? ধিনি নিত্য বিজ্ঞেয়রূপ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত 

হইবার যোগ্য )) তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত আমর! ইচ্ছামত যত 

করিব ; এইরূপে সেই পরক্রক্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে “ইনিই 

সেই সমস্ত জিজ্ঞান্য বিষয় [ আমাদিগকে"? বল্লিবেন' স্থির করিয়া, 

সেই ব্রক্মজ্ঞ।নলাভের উদ্দেশে আচাধ্য-দমীপে গিয়াছিলেন। কি 

প্রকারে? না--পমিৎপাণি হইয়া; অর্থাৎ আচার্ষ্যের যজ্দসম্পা- 

দনোৌপযোগী কা্িরাশি হস্তে লইয়া (২) ভগবান্ ( পূজ্যপাদ ) 

আচাধ্য পিপ্ললাদ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১ 

তান্ হ সখধিরুবচ-_ভূয় এব তপস! ব্রহ্মচধ্যেণ শ্রদ্ধয়। 

ংবৎসরং সংবৎস্যথ । যথাকামং প্রশ্নান্ পুচ্ছত | যদি বিজ্ঞা- 
স্যামঃ) সর্ববং হ,বে বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ | 

স খবিঃ ' পিপ্পলাদঃ । তান  সুকেশাদীন্ বট) শ ( তিহাস্থৃচকৎ ) 

বক্ষামাণৎ বচনম | উপাঠ উপদিদেশ )-1 বুয়ং | তপসা ( বৈধক্লেশসহনেন 

কারনিগ্রতেণ ), বলচনোণ : সমমাদিনা ' অদ্ধরা (আস্তিক্যবুদ্ধা চ) ভুরঃ 

পুনরপি " নংবতপরৎ ' তাব২কালং ) সংবংস্যথ শুশ্রাবাদি-পরিচর্ধ্যরা গুরুং 

প্রসাদয়ন্তঃ তৎসমীপে তিষ্ঠত )। [অনন্রৎ চ] বথাকামৎ ( যথেচ্ছ) প্রশ্নান্ 

 প্র্টব্যান্ বিধান) পুচ্ছত; | মাম্ ইতি শেষঃ |1 যদি বিজ্ঞান্তামঃ ( বয়ং 
তান্ বিষয়ান জানীমঃ), [তদা | বঃ (যুম্মান্) সব্বং হ (এব) কক্ষ্যামঃ 

( কথয়িষ্যাম? )॥ ২ 

পিপ্ললাদ খধি তাহাদিগকে বলিলেন_-তোমরা পুনশ্চ সংবৎসর কাপ 
শী ২7 টে এ তি স্পী প পি শি পা 

(২) তাৎপধা-_শাস্ত্রে ছে--“রিক্তহত্তে। ন গশ্হেৎ তু রাজানং ভিবজং গুরুম্ |" 
অর্থাৎ রিক্তহত্তে--কোনরূপ উপহার না লইয়া শুধু হাতে কখন রাজা, চিকিৎসক ও 

গুকক্রে ( জাচীর্ঘ্যকে ) দর্পন করিবে না। অর্থাৎ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইবে ন1। অতএব 
রিক্তহত্তে কখনও গুরুসমীপে উপস্থিত হইতে নাই) এই কাছ্ছণে জাচারাভিজ নুকেশাদি ছয়জন 
ফি কীধিযোগা যজ্ীয় কাঁউতার হস্তে লইয়! গুরুসমীপে উপস্থিত হইলেন। এই আখারিক! 
. হইতে ইহাও জান! গেল যে; তন্বজিজ্ঞান্থ শিধা গুরুসমীগে সমাগম সময়ে জাপনারী যোগাতানু- 
কূপ উপহার জানয়ন করিবেন মাত্র; কিন্তু উপহারের তারতমা চিন্তা করিৰেন লা। প্রদ্ধ! ও 
শর্তির ইহাই প্রকৃত পরিচয় । 

ডী 



পাঙোপনিনত। 

শুপস্তা, ্ষচর্য্য ও শ্রদ্ধা বা আদরসম্পনন ভইয়া | গুরুসমীপে | বাদ কর; তাহার 

*পর, ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও; আমরা নদি জানি, তাহা হইলে অবনত 

তোমাদিগকে তাহ বলিব ॥ ২ 

ধাঙ্করভাবাম্। 

তান এবমুপগতান সহ ঝিল খষিঃ উবাচ-* ভয়ঃ পুশরেখ, বগ্ঠপি বুয়ৎ পুরুৎ 

তপম্বিন এব তথাপীহ তপন! ইন্দ্িয়সংযমেন, বিশেষতো| এক্গচর্মোণ শ্রদয়া চান্তিক্ট- 

বুদ! আদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবত্স্তণ--সম্যগ গুরুস্তহষাপরা; সান্তো বতশ্রথ | 

ততো যথাকামৎ যো বস্ত কামস্তমনতিক্রমা _বদ্বিষয়ে ব্ত জিজ্ঞাসা, তদ্বিষয়ান্ 

পর্ন পৃচ্ছত।, বদি তদ্ ম্মতপৃষ্টং বিজ্ঞান্তামঃ, অনুদ্ধতত্-প্রদর্শনাথো মদিশনো 

নাজ্ঞানসংপয়ার্থঃ প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়তে | সব্দং হ বো বঃ পৃষ্টা? পক্ষাান হতি ॥১ 

ভাব্যাশুবাণ। 

সেই খাঁ (পিপ্ললাদ ) উপস্থিত সেই খার্ষগণকে বলিলেন যে, 

যদ্দিও তোমরা ইতঃপূর্বে ইন্দড্রিয়সংবমন্ধূপ তপন্য। দ্বারা তপস্বীই বউ, 

তথাপি পুনর্ববার বিশেষরূপ ব্রক্গচন্য 'এঁবং শ্রদ্ধা বা আন্তিক্য বুদ্ধিতে 

আদর সম্পন্ন হইয়া সংবতমরকাল বাস কর, অর্থাৎ উত্তমরূপে গুরু" 

গুশ্ৰাধায় তৎপর হইয়া অবস্থিতি কর। তাহার পর, কামননুসারে 

অর্থাৎ যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা, সে সেই বিষয়েই প্রশ্ন জিডুতাসা করিও ; 

দি তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার জান৷ থাকে, তাহা হইলে, 

তোমাদের জিজ্জসিত “সমস্ত বিষয়ই বলিব । এখানে নিজের ওদ্ধত্য 

বা অহঙ্কার পরিহারার্থই “যদি” শবটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্থু তণ্বিষয়ে 

অজ্ঞান বা সংশয় জ্ঞাপনার্থ নছে; কারণ, পরবর্তী প্রশ্োত্তর-সমূহ 

দর্শন করিলেই বুঝ| যায় যে, তাহার কোন বিষয়ে অঙ্ঞান বা সংশয় 
ছিল না ॥২ 

অঞ্চ কবদ্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ ভগবন্, কুতো। হব 

হমাঃ প্রজা; প্রজায়স্ত ইতি ॥ ৩ 



গশোপনিষহ। 

অথ  সত্বংসরাৎ পরং) কাভ্যারনং কবন্দী উপেতা ( পিগ্ললাদ-* 

সমীপৎ গা! ) পপ্রচ্ছ ( পিগ্নলাদধ পৃষ্টবান )-_ভগবন্ (হে পুজা !) ইমাঃ (দৃষ্- 
মানাঃ ) গ্রজাঃ ( উংপত্তিশালিনঃ জীবাঃ) কুতঃ,« কশ্মাং কারণবিশেষাৎ) 
» বৈ (এতিচ্যাবধারণগঞ্ঠোভক নিপান্তদ্য়* ) ৯ পার্ট: উৎপপ্ভন্তে উনি 

( প্রা্সমাপ্তো 71 টা 

কাত্যায়ন কবন্ধী এক নসর পরে উপস্থিত হইয়া [ পির্লাদকে | জিজ্ঞাসা 
করিলেন-ভগবন্! এই প্র্গাগণ ? উৎপন্তভ্িণীল জীবগণ * কোথা হঈতে 
জন্মলাভ করে ? 1৩ 

শাঙগরভাষাম। 

মগ মাবহসপাদুদ্ধ- কণন্ধী কান্যায়ন উপেন্টা উপগণা পগ্রচ্চ পুষ্টবান,চ্চে 
শগবন! কত কম্ম হবে ইমা বাঙ্গণাষ্ঠাঃ 'পজাঃ পজায়ন্তে উৎপগ্ধন্তে ইতি। 
আপববিষ্ঠী কআিণে(ত 1৩ মনি শালমচ্চিভযোমত কারস | গনিত, নদবক্কবামিশি 
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(৩) তাৎপর্যয-_“পরং ব্রচ্গ অশ্বেধমাপাঃ” ইতাপকান্তে অন্সিন ব্রন প্রকরণে প্রজাপতিকর্ভৃক- 
প্রজাসষ্টি-বিষয়-পর্ব-প্রতৃক্তো।রদঙ্গতিমাশহবা প্রশ্ন -প্রতাক্ষিরূপাধাং কতেস্বাৎপর্যামাহ--“অপর- 

বিদোতি” ২ "'তেধামপে। বিরজে। বঙ্গ :লাক১* ইতি সমুচ্চিত-কার্যাস্ত ব্রদ্মলোকসা “অথ উত্তরেণ 
ইতি তদগ:তদে নযানমার্গন্ত চেহ এক্ষামাণতবাদিতার্থঃ। ইদমুপলক্ষণং কেবলকর্মরণাং চ. ইতালি 
র্টবাম। কেবলকণ্ক্ষাবালযাপি চন্দলোকন্ত তদগাতেঃ পিতৃধান্্ত চ “তেবামেবৈষ বঙ্ধলোক: 
' প্রজাকাম] দক্ষিণং প্রতিপদান্তে” ইতি বক্ষামাণত্বাৎ। যদাপি ইদমপি পরব্রদ্ষজিজ্ঞানাবসরে 

অসঙ্গতমেধ তথাপি কেবলকন্মক!ধা সমুচ্চিতকন্মকাধাচ্চ [বরজতৈষ তত্রাধিকার ইতি। 
ততে| বৈরাগ্যারিদমুচযতে | আন্নগিরিঃ। 

অভিপ্রায় এই বে,_ প্রথমে কথিত হউইরাডে যে, স্থকেশ। প্রড়তি খবিগণ সকলেই পররন্ধের 
অন্বেষণার্থ পিগ্ললাদ মুনির সমীপে সমাগত হইয়াছেন; হুতরাং পরক্রন্ধ তত্বজিজাসাই ঠাহাদের 
পক্ষে সঙ্গত ও ন্বাভাবিক,; কিন্তু প্রজাপতি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এরপ প্রশ্ন এবং 

তাহার প্রতুত্বর বর্ন, এতছৃতঠই অসঙ্গত হইয়। পড়ে। উজ প্রকার অসঙ্গতি দোষ পরিহারার্থ 

শাধাকৃর অপর, বিদা! শঙাটি দ্বার! জ্ঞাপন করিলেন বে, বদিও আগাতদৃিতে হট জিজান! 
অসঙ্গত হউক, প্রকৃত পক্ষে উহাদোধাবহ হয় নাই। কারণ) কর্খকলে বৈরাগা সমুৎপাদনাথই 

উহার অন্ুতারগ। ; মানুষ বন্তকাল পরব্রহ্ধ জানিতে না পারে, ততকাল বই অপর ব্রন্ধ হি়পা- 
গর্ভ প্রভৃতিয় জারাধন! কর্মানুষ্ঠান করুক না কেন, কিছুতেই শাঙ্বত শান্তি লাভ হয় ম্য। 

বাহার উপাঁদমা সহকারে কর্ধানুষ্ঠান করেন, তাহারা তৎফলয়ণে ব্রন্ধলোক লান্ত করেন? 
এবং উত্তরারণ বা! 'দেধধান' পথে গমন করেন। আর ফীহার! কেবলই কর্াহষ্ঠান করেন 
তাহারা তৎকল ল্লাবপ চনালোক প্রাপ্ত চন। এবং দক্ষিণায়নে ব1 গপিতৃধান পথে প্রন্নাণ করেন। 



৮ | পশোপনিবৎ। 

ভাষ্যাম্বাদ ৷ 

'অথ' অর্থ-অনন্তর, সংবত্দরের পর কবন্ধিনামক কাতায়ন 

[ পিপ্ললাদ সমীপে | উপস্থিত হইয়। প্রশ্ন করিলেন--ভগবন! কোথ! 

হইতে এই ব্া্গণাদি প্র্গাগণ জন্মলাভ করে-_উৎ্পন্ন হয়? অভি- 
প্রায় এই যে, 'মপর বঙ্গবিষ্ভা এবং কন্ম সমুচ্চিত না! অসমুচ্চিত 

ভাবে (এক সঙ্গে ব! পৃথক্ পৃথক্ ) অনুষ্ঠান করিলে, যে প্রকার ফল 
ও গতি লাভ হয়, তাহা! বলিতে হইবে । সেই অভি প্রায় জ্ঞপনার্থই 

এই প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩ | 

তম্মৈ স হোবাচ-_প্রজাকামো হ বৈ প্রজাপতিঃ, স 

তপোহতপ্যত, স তপন্তপ্ত। স মিথুনমুতপাদয়তে রধিপ্চ প্রাণ- 

গতি, এতো মে বনুধা প্রজাঃ করিধ্যত ইতি ॥ ৪ 

সঃ. পিগ্ললাদঃ) ত্মৈ ( কবন্ধিনে ), উবাট , সঃ ( প্রসিগ্ধঃ ) প্রঙ্গাপতিঃ 

( হিরণ্যগর্ভঃ ) হ কিল) বৈ ( অবধারাণ ) গ্রজাকানঃ ( প্রজা মে জীয়তাম, 

ইত্যভিলাষবান্ সন্) তপঃ ( বক্ষ্যদাণ প্রকারং চ্ঞানলক্ষণৎ ) অতপ্যত ( আলো- 

চিতবান্ )। সঃ তপঃ তপু! এতৌ (রয়িপ্রাণো ) মে গ্রজাঃ (ক্বজাযমানাঃ ) বহধা 

' করিষ্যতঃ (অনেকপ্রকারেণ বদ্ধয়িষ্যতঃ ) ইতি [ নিশ্চিত্য ] রুয়ং (ধন অর্থাৎ 

ধনলভ্যানামন্নানামূপকারকং চন্দ্র ) চ প্রাণ" ( ভোক্কারম্ পি অর্থাৎ তদধি- 
দৈবতৎ সুর্যৎ ) চ, (ইতি এবংলক্ষণং ) মিথুনং ( ভোজ্যভোক্তযুগলং ) উৎপাদ- 
রত (উৎপাদিতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৪ | 

পিপ্ললাদ তাভাকে বলিলেন_ সেই লোকগ্রসিদ্ধ প্রজাপতি ( হিরণ্যগর্ভ ) 

প্রজাস্থষ্টির' 'অভিলাষী হইয়া তপস্তা (মনে মনে আলোচনা ) ) করিয়াছিলেন। 

তিনি তপস্যা করিয়! [বুঝিলেন বে] এই বে রয়ি / ধন) ও প্রাণ, অর্থাৎ কৃর্্য 

ও চন্দ্র) ইহারাই আমার গ্রজাগণকে বহুপ্রকারে, ািদিস করিবে, রী 
এ পাকি পিশাাশী শীাশীিশ 

ধাহার! উজ সমুচ্চিত ও চিজ কম্ম কল ব্রচ্চজোক ও চন্দ্রলোক হইতে বিরত হন, গ্রকত 
পক্ষে তীগাদেরই এই পরাবিদ্যান় বর্গ জজ্ঞাসার় অধিকার, অপরের নহে । এই উপদেশ 
প্রদানার্ঘই প্রথমে সি বিষরে জিজ্াসারই অবারণ| কর| হইয়াছে | 



প্রশ্নোপনিষৎ। 

নিশ্চয় . রিয়া [ ভোগা-ভোক্তূপে ] রয়ি অর্থ ধন_-ধনলভ্য মননের পুষ্টিকর 
টু গিরি গু 

চন্দ, $ প্রাণ (প্রাণসন্বন্ধী অগ্রির অধিদিবতা ্র্না) এই উভয়কে উৎপাদন 

করিয়াছিলেন !॥ ৪ 

থাঙ্গরভাবামণ। 

টম এব? পুষ্টণতে স ভোবাঁচ--হদপাকরণায়াহ-- প্রজাক্ষামঃ প্রজা মাত্মনং 
সিক্ক্ষুতৈ প্রজাপতি? সব্দায়া সন্ জগহ সঙ্যামি ইত্যেব বিজ্ঞানবান যথোক্ত- 

ধ|রী তগ্চাবতাবিতত কাদে শিল্পান্তো ভিরণাগঃ স্থজামানানাৎ গ্রজানাং স্থাবব- 

জঙ্গমানাং পতিঃ সন্জন্মাস্তরভাবিতং জ্ঞানং এ'তিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোহন্বা- 

লোচয়ৎ অতপ্যত। অথ তু স এবং তপস্তপ্ত শ্রোতং জ্ঞানমন্ালোট্ সৃষ্টিসাধনতৃতং 
মিথুনমুত্পাদয়তে__মিথনং দন্দমুৎপাদিতবান্। রয়িঞ্চ সোমমন্নং প্রাণঞ্চাগিমত্তারম্ 

ইত্যেন্টৌ অগ্বীযেমী অলন্নভ্তৌ মে মম নহুধা অনেকপা প্রজাঃ করিঘ্তত 
ইন্োবং সঞ্চিস্থা মাণ্ডোখপন্ডিক্রমেণ সরধযাচন্দ্রমপাবকপ্লয়ং ॥ ও 

ভাষাানুবাদ | 

তিনি (পিপ্ললাদ ) পূর্বেবাক্ত প্রশ্নকারী কবন্ধীকে বলিলেন__ 

তাহার শঙ্ক। দূরীকরণার্থ বলিলেন-_ প্রজাপতি প্রজ্াকাম হইয়া! নিজের 
করণীয় প্রজ] স্ষ্টির ইচ্ছুক হইয়া-_-অর্থা “আমি সর্ববাতবক প্রজাপতি 

হইয়া জগত শষ্টি করিব' এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন এবং যথোক্ত 

কন্মকারী , তছুপযুক্ত জ্ঞান ও কর্মের একত্র অনুষ্ঠানকারী ) ও 
তন্তাবে ভাবিত *অর্থা পূর্ববকল্লীয় সেই প্রঙ্জাপতি ভাবনা-সম্পন্ন 

[ আত্মাই ] [বর্তমান] কল্পের আদিতে হিরণ্যগর্ভরূপে সমুতপন্ন 

হইয়া স্জ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রজাগণের পতি হইয়া---এই শ্রঃতিতে 
যে” সকল বিষয় বণিত হইয়।ছে, তর্বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কারলব্ধ 
জ্ঞাঈদ্ধপ তপন্য। “করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন; 

অর্থাৎ চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ক পূর্ববসংস্কারকে উদ্বোধিত করিধাছিলেন। 

অনন্তর, তিনি এবংরিধ তপস্তা করিয়া--শ্রোতবিজ্ঞানের পর্যালোচনার 
নদ 

সি 



১০ প্রশ্নোপনিষত। 

পর স্ষ্টির সাধন ঝা! সহায়ভূত রয়ি--চন্দ্ররূপ অন্ন এবং প্রাণ-_ 
অগ্নিরূপ ভোক্তা, এই উভয় “মথুন' স্থফ্টি করিলেন-_বন্্ উৎপাদন 
করিলেন। [ সহাবস্থিত বন্ধদ্বয়কে “ছন্দ' বলা হয়]। এই ভোক্তা 

ও ভোজ বা অন্স্বরূপ অগ্লীযোম (সূর্ধ্য ও চন্দ্র ) আমার প্রজাগণকে 
অনেক প্রকারে [ পরিণত ] করিবে; এইরূপ চিন্তা করিয়৷ বর্গ 

সম্তভানোত্পাদনের' ক্রমানুসারে অর্থাৎ অগ্রে বরহ্মা্ড উৎপাদন করিয়া 
পরে সূর্য্য ও চন্দ্র স্যষ্টি করিলেন (8)॥ ৪ 

আপ্দত্যো হ বৈ প্রাণে। রয়িরেব চক্দ্রমা' রযির্ এত 

সর্ববং, বন্য, মূর্ত, তমাম্তিরেব রষিঃ ॥ ৫ 

(৪) তাপর্তা-_পর্বকজে নি সমূচিততাবে জান ও রর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অর্থাৎ 
উপাদনার সহিত কর্মানুষ্ঠঠন করিয়াছেন, আমি হিরণাগর্ভরূপে প্রজাপাত তলা করিয়। স্থাবর 
জঙ্গম সর্্ধপদার্থ হৃষ্টি করিব, এইরূপ ভাবন। করিয়াছেন, এবং উপাননাকালেও আপনাকে 
সর্ধবাস্বক'প্রজাপতিরূপে চিগ্ত। করিয়াছেন। সেই সস্বারসম্পশ্ন হিনিই নিজ কর্দ্ুফলে পরবতী 
কল্পের প্রথম হিরগাগর্ভকপে সমস্ত প্রজার এধাশ্বর (প্রজ্জাপঠি) হইয়া আবির্তত হন; এবং 
তপন্ত। ৰ1 চিত্ত! দ্বার] পূর্বকজীয় সুপ সংস্কারসমূহকে পুনর্ববার জাগরি5 করেন। সংস্কারের 

উদ্বোধক দেই চিন্তাই তাহার তপস্যা, হগ্চিন্ন আর কোনরূপ তপন্ত|। তাহার নাই। মেই 
তগন্তার ফলে তীহার সেই পূর্বসধ্িত জ্ঞানশক্তি ক্কত্তি পায়? অনপুর শি কাধো প্রবৃত্তি 
হয়। 

স্ষ্টির পুরবরেই স্টি রক্ষার উপায় বিধান কর] আবগ্তক্ষ ; নচেৎ গজ]মান পদার্ধনিচয় বালির 
বাধের সার আপনা হতে বিধ্বস্ত হইয়। যাইতে পারে; এঠ কারণে তিনি প্রথমেই শৃধা ও 

চন্দ্র, এই দুইটি পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। তন্মধো শুর্ধয হবয়ং ভাক্তা, এবং চন্ত্র তাহার 'ভাজা 
ব1 অনরন্থরূপ। অভিপ্রায় এই যেচ এক তেজেরই তিনটি এ আধিদৈবিক (নুর্ধা), (২) 
*াধিভৌতিক (অগ্নি) এবং (৩ মাধ্া্রক (দৈহিক উগ্মা) 

“মহং বৈশ্বানরে! ভূত্বা প্রাণিনাং ভি | 
প্রাণাপাননমাযুকঃ পচামান্রং চতুব্বিধম্ ॥ | গীত ১৫। ১৪] 

তগবদগীতার কথাগুনারে বুঝ। যার ধে, দেহণত অগ্নিই প্রাণাপানের সাহাযো তুক্ত জনের 
পরিপাক সাধন করেন। এই নিমিত্ত হুতিতে অগ্মি বা লৃধ্যের উল্লোখ না! করিয়। প্রাণের উল্লেখ 
কর! হইয়াছে। কিন্তু ক্রতির সমছয়ান্বরোধে প্রাণ পদেই হুধ্য অর্থ বুঝিতে হইবে। হৃর্ধ] 
অগ্নি ও প্রাণ, ইহারা সকলেই আদান, শোধন ও পরিপাকসাধন করিয়া থাকে; তজ্জন্ত 

ইহাদিগকে ভোড় শ্রেণীতে গণ্য কর যার়। ৪ 
অপর দিকে ভোজারূপে চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন) জীবভোজা যত প্রকার অর আছে, সহন্তই 

চন্্রকিরণে পুিলাত করে; এই কারণে চন্ত্রকেও ভোজ শ্রেণীতে গ্রহণ কর! হইয়াছে। সর্বধ- 
প্রকার আহাধ্য--ন্রই ধনতাতা, এই কারণে হতিতে চন শবের পরিবর্তে 'রয়ি' শব প্রযুদত 
₹টদাছে। 'রধি' অর্থ--ধন। 



প্রশ্বোপনিষত। ১১ 

শ্রুতিঃ স্বয়মেব প্রাণাদিশন্বার্থমাহ-_আঁদিত্য ইত্যাদিনা। আদিতাঃ হ বৈ 
(এব) প্রাণঃ ( পৃর্কোক্তপ্রাণশব্দবাচ্যঃ ), চন্তরমা এব রয়িং (পূর্বোজরঘধি- 

পদার্থ; )। যত মূর্তৎ স্তেলং), বৎচ অমূর্তৎ ( সুক্মৎ ), এতত সর্দৎ বৈ (এব) 

রয়িঃ ( অন্নৎ ), [যত এতস্ত ভোক্ত অপি মন্যেন ভুভ্ীতে ), তম্মাৎ মৃক্তিঃ (স্থুলরূপং 

মূর্তম্ ) এব রি (অন্নৎ) | অমূর্তেন প্রাণেন অগ্মানত্বাং ইতি ভাবঃ ]॥ ৫ 

* [শ্রুতি নিজেই বক্রি* ওঁ “প্রাণ শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন ]- 

আদিত্যই প্রাণ পদবাচা এবং চন্দই “ঘি” পদার্থ । মূর্ত ( স্থল) ও অমূর্ত 

(হক্ম) যে সমস্ত পদার্থ, ততসমস্তই 'িয়ি” অর্থাৎ অনস্বরূপ, [ কিন্ত, মূর্তমাত্রই 

অমূর্ভের উপভোগবোগা |) অতএব মঞ্তি বা মূল বস্তই [বার্থ |] রয়ি বা অন্ন- 

ববপ॥ ৫ 

শাঙ্গরভাথাম্। 

এতাপিতে]ছ বৈ প্রাণোহন্তা অখি; রর়িরেব চন্দমাঃ। ররিরেবাননৎ সোম 

এব। ওদেতদেকমন্তা অগ্রিশ্চান্রঞ্চ প্রজাপতিঃ, একৎ তু মিথুনম্ ; গুণ-প্রধানরূতো 
ভেদঃ| কথম্? ররিন্বৈ মন্নমেব এতং সব্বম্; কিন্তৎ ? যন স্তুলহ অমূর্ত্চ 

স্ষা্চ মর্ভামুওে অলন্নকপে ররিবের | তক্মাৎ প্রবিভ ভ্তাদমূর্তাৎ যদপ্তন্ম,ভরূপং 
মু্তিঃ, সৈব রয়িঃ অন্নম্ মমূর্কেন মনত] অগ্যমান হ্বাথ ॥ ৫ 

ভাব্যানুবাদ। 

তন্মধ্যে আদিত্যই প্রাণ__ভোক্ত। অগ্রিশ্বরূপ, এবং চন্ত্রই “রয়ি-_ 

অর্থাৎ সোম- চন্দ্রই রয়ি বা অন্ন্বরূপ।, সেই এই ভোক্ত। ও অন্ন, 

উভয়ই এক প্রজাপতিম্বরূপ ; মিথুনও (পূর্বেবাক্ত প্রাণ ও রয়ির 
সহবদ্তিতারূপ দ্বন্দ) একই বটে; গুণ-প্রধানভাব নিবন্ধন অর্থাৎ 

উভয়ের মধ্যে ভোগ্য-ভোক্তভাব বশতঃ ভেদ হইয়া থাকে। কি 

গ্রকারে? এই সমস্তই রয়ি বা অন্নশ্বরূপ তাহা কি ?--ঘাহা 

এর মূর্ত স্থূল এব; যাহা মমূর্ত-_ সুন্গম ; অস্তা (ভোক্তা ) ও অননস্বরূপ, 
মুত্ত ও অমুক্ড:ছয় রয়ি বা অন্নপগরূপই। অতএব প্রবিজ্জ্ত বা মূর্ত 

হইছে পৃধক্কৃত অমূত্ত পদার্থ হইতে যে পৃথক মুত্তরূপ--মুি 



১২. | প্রাশ্নোীপানিথব। 

(স্থূল পদার্থ ), তাহাই [ প্রকৃতপক্ষে | রয়ি; কারণ "উহা অমৃত্তকতুঁক 
ভুক্ত হইয়। থাকে (৫) ॥ ৫ 

অথাদিত্য উদয়ন্ যং প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ 
প্রাণান্ রশিষু সন্নিধতে যুদদক্ষিণাং, বৎ প্রতীচীং, যদ্ুদীচী 
যদধঃ, যদুদ্ধং যদন্তরা দিশঃ) ঘৎ সর্তং প্রকাশয়তি, তেন সর্ববান্, 
প্রাণান্ রশ্িষু সন্গিধত্তে ॥ ৬ 

| ইদানীং রয়িবৎ প্রাণস্তাপি সন্বাস্্রকস্ধং বক্ত,/মাহ_আদিত ইত্যাদি। 

আদিতাঃ ( হুষ্যঃ ) উদয়ন্ ( উীগচ্ছন্ সন্ ) বং গ্রাচীং ( পূনবাঁ ) দিশং প্রবিশতি 

(স্বগ্রভয়া প্রকাশয্তি ), তেন (প্রাচীদিক প্রবেশেন) প্রাচান্ পুর্দদিগ গতান্ ) 
প্রাণান্ রশ্শিষু ( স্বীয়কিরণেমু) সংনিধন্তে (সংবর্ধাতি__কিরণৈব্ণাগ্রোতি, 
ইত্ার্থঃ )। বৎ দক্ষিণাৎ [ দিশং প্রবিশতি, তেন তত্রত্যান্ প্রাণানরশ্িবু সন্িধন্তে। 

এবমুন্তরত্রাপি যোজনীয়ম্ || বৎ প্রতীচীৎ (পশ্চিণাৎ দিশং), ঘং উদীচীৎ (উত্তরাং) 

দিশং যত রঃ ( দিশং ) যত উদ্ধং ( উদ্ধাদিগ ভাগ ),বং অন্তরা ( নপ্যবর্তিনীঃ ) 

দিশঃ, ( অবান্তরদিশঃ ), বং | ৮) [ অন্তধপি ] সব্বং প্রকাশয়তি, তেন 
( তন্তদ্দিক্প্রবেণেন ) [ তনতদ্দিক্স্থান্] সব্বান্ প্রাণান্ (প্রাণচগ্ষুরাদীন্) রশ্িগু 
সন্নিধত্তে ( ব্যাপ্পোতীত্যর্থঃ )॥ ৬ 

| এখন রগ্ির গ্ভায় উক্ত গ্রাণেরও সন্বাম্মভাব গ্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন 

যে ],-আদিত্য উদয়কালে বে পুন্বদিকে প্রবেশ করেন__ন্বীয়' কিরণ ঘর 

পরিব্যাপ্ত করেন, তাহা দ্বারা পুব্বদিক্গত গ্রাণসমূহকে স্বীয় রশিিসমূহে সন্নিহিত 
০ শী পিসি শি 42 

(৫ তাংপর্যা- প্রজাপতি নিজেই বখন সর্বাত্মক বা সব্ধাময়, তধন তোক্তাও তিমি এবং 
ভোজনীর জ্রও তিনি। হৃতরাং ররি ও প্রাণ বস্তুতঃ একই পদার্থ? তবে একটি অন্ন, অপরটি 
তাহার তোক্ত|, এরূপ বিভাগের কারণ কি? তুত্তরে বল! হইর্তেছে যে, বদিও উত্তয় এক অভিন্ই বটে, তথাপি দুল ও হৃগ্মতেদে উতয়ের মধো একট] বিভাগ কজন করিয়া গুল 
পদার্থকে গু বা অগ্রধান অন্ন, জার শৃঙ্গ পদার্থকে প্রধান ব! তাহার তো রূপে গ্রহণ কর! 
হইয়াছে। হুল পদার্থের ভোক্ত! শুঙ্জা বায়ু প্রভৃতিও আবার ঞতাগা* হয়) নুতরাং মূর্ত 
সমপ্তই রয়ি ব1 জন্পপদবাচা সত্য; কিন্তু পূর্ববোজ বিতাগানুসারে জান! বায় বে, অবশেধে সমস্ত 
বন্তাই অনূত্ধ প্রানের তোগা হইয়! ধাকে, এই কারণে মূর্তকে ররি জার অনূর্তকে োক্ত! বলিয়। 
নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
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করেন, অথাৎ রশ্গ-সংযোগে পরিব্যাপ্ত করেন। আর বে, দক্ষিণ, পশ্চিম, 

টপ্তর, অধঃ, উদ্ধা, অবান্তর্দিক (কোণ ) এবং আরও যে সমস্ত (বস্ত) প্রকাশ * 

করেন, তাহা দ্বার! শত্রত্য সমস্ত প্রাণকে রশ্মিতে সন্নিহিত বা সংবদ্ধ করেন ॥ ৬ 

শাঙ্কবূভাব্যম্। « 

তথা অসুত্তোহপি প্রাণোহগ্া সব্বমেব, বচ্চাদ্যম্। কথম্ ?-*অথ আদিত্য উদ- 

[ন্ উদগচ্ছন্ প্রাণিনাং চগ্ৃগ্গোচরমাগচ্ছন্ নত প্রাচীৎ দিশং স্বপ্রকাশেন প্রবিশতি 
যাপ্পোতি; তেন স্বাম্্ব্যাপ্ু। সব্বান্ তংস্থান্ 'প্রাপান্ প্রাচ্যানন্তরৃতান্ + রশ্শিষু 

নাস্মাবভাসরূপেন্ বাধ্িমংস্থ বাপ্তত্বাৎ প্রাণিনঃ সন্গিধত্তে সন্গিবেশরতি) 
সাম্বতুতান করোতভীতার্থঃ। তখৈব বত প্রবিশতি দক্ষিণা “ৰং গ্রতীচীৎ, 

(দ্ধীচীম্, অধঃ উদ্ধং, বত গ্রবিণতি, যচ্চ অন্তরা দিশ; কোণদিশোহ্বান্তরদিশঃ, 
চ্ান্ঠং সং প্রকাশয়তি, তেন স্বগ্রকাশব্যাপ্তা সব্বান্ সব্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ 
শিমু সনিধান্ে ॥ ৬ 

ধা নুবাদ। 

যে কিছু অদনীয় বা অন্ন, তসমুদয়ও [প্রাণ স্বরূপ, অতএব ] 
ভাক্তা অনুন্ত প্রাণও সর্ববাত্মক। কি প্রকারে? [তাহা বলা 
হইতেছে-_] *আদিত্য উদীয়মান হইয়া_-লোকলোচনের গোচর হইয়া 
যে, প্রাচী ( পূর্বব ) দিকে প্রবেশ করেন,- স্থীয় প্রভা দ্বারা এ দিকৃকে 
পরিব্যাপ্ত কুরেন; সেই স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারাই" ব্যাপ্তিমান্ বা ব্যাপক, 
দীয় প্রকাশরূপ রশিসমুহে পরিব্যাপ্ত বা! সন্বদ্ধ থাকায় ভত্রত্য-_. 
ূর্ববদিকৃস্থিত প্রাণেরই অন্তভূত প্রাণসমূহকে প্রাণিগণকে সন্মিহিত-_ 
ন্লিবেশিত অর্থাৎ স্বাত্মভূত বা প্রকাশমান করিয়া থাকেন। সেই 
প্রকীরই তিনি যে, দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করেন, পশ্চিমদিকে যে, 

 প্রষ্বেশ করেন ]*[ এবং] উত্তর অধঃ ও উর্ধাদিকে ষে প্রবেশ 

“ লর্ধান্তঃগ্ান্ প্রাপান্ প্রাচননব্তৃতানিতি ৭ পাঠ)। 
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করেন, আর যে, অন্তরাদিক-_-কোণ দিক্ অবান্তর বা পূর্ববাদি 

_ দিকের মধ্যগত দিকৃসমুহকে এবং অপরও যে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ 
করিয়! থাকেন; তাহাতেও স্ীয় প্রকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সর্ববদিক্*গত 

সমস্ত প্রাণকে রশ্মিসমুহে সন্সিহিত (আপনার ন্যায় প্রকাশমান ) 
করিয়া ধাকেন ॥ ৬ রর ৃ 

ম এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্রিরদয়তে । তদেতদ্ 

খচাত্যুক্তমৃ॥ ৭ 

[ অথ প্রার্াদিত্যন্ত সন্বাম্মকত-সমর্থনায়াহ স এব ইতি ]--৭£ আদিতারীপে- 

ণোক্ত এষ বিশ্বব্ূপঃ (বিশ্বধ বিবিধং জগত বপৎ বন স তথোক্তঃ সন্দা্মা 

ইত্যর্থ:, [অতএব ] বৈশ্বানরঃ ( নরাঃ জীবাঃ, বিশ্বে নরা অস্ত ইতি, খিশ্বণ্চাসো 

নরম্চেতি বা, স তথোক্তঃ) প্রাণ; আদিত্যরূপঃ ) অগ্থিঃ (দাহ প্রকাশহে 2 অত) 

উদয়তে (প্রত্যহমুদ্গচ্ছতি )। তদেতত ( আদিতামাহাম্নাং) খঠা (পাদ 

বদ্ধমন্ত্রেণ) অন্যক্তম্ ( বণিতম্) ॥ ৭ 

সেই পু্-প্রস্তাবিত বিশ্বন্নপী, খৈশানর ( সন্বজীবাম্মক ) 'প্রাণন্সগপ অগ্নি 

(ভোক্তা ) | আদিত্যরূপে প্রত্যহ ] উদিত ৬ন, ইহা খকে৪ উক্ত হইয়াছে 

| ছন্োরদ্ধ_ পাদযুক্ত মগ্ধকে খিক বল। হইয়াছে] ॥ 9 

শাঞ্কর-ভাবাম্। 

স এষোহত্তা প্রাণো ধেশ্বানরঃ সব্বীস্থা বিশ্ববূপঃ, বিশ্বাস্মুখাচ্ছ প্রাণোহগঘনিশ্চ, 

স এবাত্তা উদয়তে_উদ্গচ্ছতি প্রত্যহং সব্বা দি; আত্মসাৎ কুব্বন। তদে- 

তদুক্তৎ বস্তু ধচা মন্ত্্ণাপযত্যক্তম্ ॥ ৭ 

ভাষ্যানুবাদ। 

সেই এই ভোক্ত! প্রাণই বৈশ্বানর ( সর্ববনরাভিমানী ) ও বিখ্িরূপ 
( সর্ববজম্ময় )) সর্বব।তক বলিয়াই সেই প্রাণ অগ্নি স্বরূপও বটে ; 

সেই অত্তাই প্রত্যহ সমন্ত দিগ্পুলকে নিজের আয়ত্ত ( প্রকাশময়) 
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করিয়া উদ্দিত- _উদ্গত হইয়! থাকেন। এই কথিত বিষয়টি খক্ 

কর্তৃকও বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে (৬)॥ ৭ 

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদপং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্। 
সহত্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদযত্যেষ সূর্য্য ॥ ৮ 

[ তামেব খচমাহ ]- বিশ্বরপমিত্যাদি। বিশ্বরূপং ( সর্বাক্মানং ), ভরিণং 

( রশ্মিমন্ত, ভরণশীলৎ সব্ধনংহারকারণং বা), জাতবেদসং (জাতানি বেদাৎসি-_ 

সন্বপিবরক-জ্ঞানানি যন্মাং। "তং তথোক্তম ), পরায়ণং ( সর্বাশ্রয়ভূতৎ ) একৎ 

( অদিভীন _ভেদশন্তদ ) জোিঃ (তেজোময়দ ), তপন্ত,( তাপিব কুর্বন্তৎ সূর্যাৎ ) 

[অহ বিছ্গানামীতি শেবঃ ]| সভশ্ররখিঃ (অনন্তকিরণঃ), শতধা প্রোণিভেদ- 
বশাত কু প্রকারেণ) বর্তমানঃ, প্রজানাৎ (জন্মশীলানাং) প্রাণঃ ( সংস্থিতি- 

কারণৎ ) এম ল্দর্যা উদয়তি (প্রতামুদগচ্ছতীত্যর্থঃ) ॥ ৮ 

বখনূপী, হরিণ-রশ্িঘুক্ত বা সব্দনংহারক, জাতবেদা ( সর্বজ্ঞানপ্রদ ), 

সর্ধে২ঃ ॥ মআশরর, এক, জ্যোতিম্মর ও তাপপ্রদ [ হ্র্যকে আমি বিশ্রবূপে 

জানি || অনন্তরশিিষ্পন্ন, প্রাণিভেদ বহুরূপে প্রকাখমান, এবং সমস্ত প্রজার 

প্রাণপণ এই ক্র্য | প্রত্যহ | উদিত হইতেছেন ॥ ৮ 

শাঙ্কর-ভাবাম্। 

শিখ দপহ হাবিব ভরিণৎ রশ্িমপ্ত্ জাতবেদসং জাত প্রঙ্গানং, পরায়ণং 

সর্ব প্লাণাশ্রয়ং, জ্যাতিপেকৎ সর্বপ্রাণিনাৎ চক্ষু ্ু তমদ্বিতীয়ং, তপস্তং তাপক্রিয়াং 

কুর্বাণৎ, স্বাতু নং সুর্যৎ স্রয়ো বিজ্ঞাতবস্তো তরহ্মবিদ। কোইসৌ যং বিজ্ঞানত- 

বন্তঃ? সহম্ররশ্িঃ অনেকরশ্মিঃ শতধ। অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্তমানঃ প্রাণঃ 

প্রজানাম উদয়ত্যেষঃ স্ম্যঃ ॥৮ 

রর ভাষ্যান্ুবাদ। 

বিএরূপ- _সর্ববরূপী, হরিণ--রশ্মিমান্, জাতবেদস্-_প্রজ্ঞানসম্পন্ন, 

গরাইণ সমস্ত প্রাণের আশ্রয়ীভূত, এক বা প্রধান জ্যোতিঃ অর্থাৎ 
পাপী পক পপ পপর ্সপ্প্পসপপপা 

(৩) তাৎপধায-_-ছলোবদ্ধ পাদযুক্ত নস্্রকে খক্ (খচা) বলা হয়। উপনিধদের অনেকগ্কানে 
এইরূপ খক্ দিতে পাওয়া যায়। 



১৬ প্রশ্নোপনিষৎ। 

সমস্ত প্রাণীর অদ্বিতীয় চক্ষুঃম্বরূপ, এবং তাপপ্রদ, স্বাত্বডূত সূর্য্যকে 
ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে জানিয়াছেন। বাহাকে জানিয়াছেন, 
ইনি কে? না-_সহঅরশ্মি-মনেক কিরণ-সম্পন্ন, প্রাণিভেদে বন্- 
প্রকারে অবস্থিত এবং প্রজাগণের প্রাণন্রূপ এই সূর্ধা উদিত হইয়া 
থাকেন ॥ ৮ র রি, 

ংবংসরো বে প্রজাপতিঃ; তম্তায়নে দক্ষিণধেোত্তরঞ্চ। 
তদ্ঘে হ বৈ তদিফটীপুর্ভে কৃতমিত্যুপাসতে ; তে চান্দ্রমসমেব 
লোকমভিজ্য়ন্তে । ত এব পুনরাবর্তন্তে। তম্মাদেতে খষয়ঃ 

প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্ধান্তে | এষ হু বৈ রধির্ধঃ পিতৃবাণ; ॥ ৯ 

[ হ্র্যাচন্ধমপাম্মক-প্রজাপতেঃ সর্বপ্রজোতৎপাদনপ্রকারং 'বন্ত,ৎ তশ্ত কাণরূপং 
রূপান্তরমাহ]-_সংবৎসর ইত্যাদি । “বৈ" শন: প্রসিদ্ধিগ্যোতকঃ। [ পুর্বোক্ঃ 
চন্হুরর্যাম্ুকঃ | গ্রজাপতিরেব সংবৎসরঃ | স:বতসরশ্ত চন্-সূ্য্যাধীনত্বাদিতি 
ভাবঃ ]| তস্য (প্রজাপতেঃ) দক্ষিণং চ, উত্তর চ,[ ইতোতে দ্দে ] অয়নে 

(মাগো) [ বর্তেতে || [ভি বৈ পদদয়ৎ প্রসিদ্ধিস্চকং, ] তৎ (হম্মাৎ ) 
যে (ফলাধিনঃ ) তত ( বথা স্যাৎ, তথা ) ইষ্টাপূর্ভে (ইষ্ৎ বৈদিকং যাগাদিকং 
কর্ম, পূর্তঘস্মত্যুক্তৎ কুপারামাদিকরণন) তছুভয়ং ) রুতং (প্রযইসম্পাদিতম্) 
ইতি কৃত্বা উপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি )। তে (তদনুষ্টাতারঃ) চান্্রমসং চন্দমসি ভবং) 
লোকম্ এব (নতু লোকান্তবং) অভিজয়ন্তে ( সর্ধতঃ প্রাগ্ন,বন্তি )। তে (চান্দ্রমস- 
লোকগতাঃ) 'এব (নতু অন্তে) পুনঃ (তত্রত্যাভোগক্ষয়াং পরং ) আবর্তৃস্তে 
( মর্ত্যলোকৎ পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থ:)। তম্মাৎ এতে ( কর্দিণঃ ) খষয়ঃ (স্বগনরষ্টারঃ) 
প্রজাকামাঃ (সন্তানাথিনঃ ); [তত এব চ] দক্ষিণ, (দক্ষিণায়নং) প্রতিপদ্যন্তে 
(লতন্তে )। এষঃ (চান্দ্রমসঃ লোকঃ) হ বৈ প্রেসিদ্ধৌ) রয়িঃ মেক়্ং_ভোগ্যঃ ), 
বঃ পিতৃযাণঃ ( ধৃমাদিলক্ষণ-পিতৃযাণলত্যঃ চান্ধমাসো লোক ইতার্থ:) ॥ ৯ ॥ ৯ 

্ স্্যাত্মক প্রজাপতি হইতে যে প্রকারে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি হয়,“তাহা 
বলিবার অভিপ্রায়ে প্রজাপতির কালম্বরূপ অপর একটি রূপ নির্দেশ করিতে- 
ছেন ]_-সেই চন্্া্দিত্যময় গ্রজাপতিই মানার সংবৎসরন্বরপ ; তাহার দুইটি 
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ময়ন বা পণরূপ অংশ মাছে,--একটি দক্ষিণ, অপরটি টত্তর । অতএব যাভারা 

কত অর্থাৎ যত্রসাধা__-অনিতা মনে করিয়া ইষ্ট _বেদোক্ত যাগাদি কণ্ম ও পূর্ত 

্বত্াক্ত কপ ও উগ্ভান নিন্মাণ প্রতি কশ্মের অনুষ্ঠান করিগা গাকে, তাহারা 
চন্দ্রমণ্ডলে স্থান প্রাপ্ত হ়্, এবং তাহারাই পুনর্বার [হইহলোকে ] প্রত্যাগত 

হয়, সেই কারণেই প্রজাকাম বু সন্তানার্থ এই, সকল ( কর্থ্ী) ধষি দক্ষিণায়ন 
(ধূমাদিমার্গ ) প্রাপ্ত হন। ইহাই রর়ি_-সর্বভোগা, ষাঙা পিভঘাণ ( ধুমাদিমার্গ ) 

বলিয়া কথিত হয় ॥ ৯ 

শাহ র-ভাধাম। 

মণ্চাসৌ চন্দনা মৃত্তির্নম, অমুন্তিশ্চ প্রাণোশভ্তাদিতাঃ, নদকমেতন্মিথুনং 
সূববৎ কণং প্রজ্জাঃ করিষাত ইতি? উচাতে_তভতদেব কাল; সংবৎলরো বৈ 

প্রজাপতিঃ, হশ্নিন্বন্ত্যত্বাৎ সংবংসরশ্ত | চন্্াদিতা-নির্নর্ভা-তিথাভোবাত্র-সমুদায়ো 

হি সংবংসরঃ দনন্তহাদ্রয়ি-প্রাণমিথুনাত্মক এব ইত্যুচতে। তৎ কথং? 
তস্য সংবতসরপা প্রজাপতেঃ অয়নে "মাগো দৌ-দক্ষিণং চোত্বরঞ্চ । দে 

প্রাদদ্ধে হৃয়নে ষণ্মাসলঞ্ষণে, ঘাভ্যাং দক্ষিণেনোন্তরেণ চ যাতি 'সবিতা 

কেবলকম্মিণাং জ্ঞানসংযুক্তকম্মবতাঞ্চ লোকান্ বিদধং। কথং তং? 

তত্র চ পাঙ্গণাদিফু যে হ বৈ খাষয়ঃ তদুপাসত ইতি। ক্রিয়াবিশেষণো 
দ্বিতীয় গুচ্ছ: ইঞ্টঞচ পূর্ত্-_ষ্টাপূর্তে, ইতাদি কৃতমেবোপাসতে, নাকতং 

নিত্যম্; তে ম্ন্্রমসমেব চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্িখুনাত্মকস্যাংশং রয়িমন্নভূতং 

লোকম্ অভিজয়ান্তে, কতরপত্বাচ্চান্ত্রমসসা | তএব চ কতক্ষয়াৎ পুনরাবর্তৃন্তে ; 

“ছিমং লোকং হীনতরং বা! বিশস্তি” ইতি হ্যক্রম্। হগ্মাদেবং প্রজাপতিমন্নাস্বকং 
ফলত্বেনাভিনির্বর্তযন্তি চন্্রমিষ্াপূর্তক্দণা এতে খষয়ঃ স্বপষটারঃ প্রজাকামাঃ 
প্রজাধিনো৷ গৃহস্থাঃ, তম্মাৎ স্বরকৃতমেব দক্ষিণ, দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্ত্ং 

গ্রতিপদ্থান্তে। এষ হ বৈজ্রয়িঃ অল্নং, যঃ পিতৃযাণঃ পিতৃষাণোপলক্ষিতশ্চন্্রঃ ॥ ৯ 

ভাষ্যানুবাদ | 

ট্এ্ই যে, ুর্তিসম্পন্ চন্দ্রমারপ অন্ন এবং অমূর্ত প্রাণস্যরূপ 

তক্ষণকরা! আদিত্য সর্বময় হইলেও এই একটি মাত্র মিথুনই কি 
প্রকারে প্রীজানমুহকে টি করিবে? 1 2 বলবা হযে রশ. 

রা এ (3,641 8/-1৮৮৮52- 
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, সেই পূর্বেবাক্ত মিথুনই কালরূপী সংবতসরাত্মক প্রজাপতি*ন্বরূপ ; 
কারণ, তাহা দ্বারাই (চন্দ্র সূর্য্য দ্বারাই অহোরাত্রাদিরূপে ) সংবশুসর 

সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেন না, চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা সম্পান্ভ তিথি ও 
অহোরাত্র সমস্থিরূপ “সংবুসর (৭) [ কার্য-কারণের 'অভেদ নিয়মানু- 

সারে কখনই ] সেই মিথুনাতসক চন্দ্র সূর্ধ্য হইতে অন্য নহে; এই 

কারণেই রয়ি ও প্রাণের মিথুনাত্বক বলিয়৷ কথিত হইয়৷ থাকে। 
তাহাই বা ( মিথুন-নিস্পান্ই বা) কি প্রকারে ? [ এই প্রকারে ] সেই 

ংবসররূগী প্রজাপতির দুইটি অয়ন বা পথ--দক্ষিণ এবং উত্তর। 

সুধা দক্ষিণ ও উত্তরসংজ্ক যে দুইটা অয়ন দ্বারা কেবল কম্মীদিগের 
( উপাসনা-রহিত কর্ম্মানুষ্ঠাতগণের ) এবং জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠাতৃ- 
গণের ফল-বিধানার্থ (৮) গমন করেন, যগ্মাসাত্মক সেই দুইটি অয়ন 

( দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) প্রসিদ্ধ [ আছে ]। তাহা কি প্রকার? 

[ তদৃত্তরে বলিতেছেন ]- শ্রুতির দ্বিতীয় 'তৎ" শব্দটি ক্রিয়া-বিশেষণ। 

সেই ব্রাঙগণাদির মধ্যে যাহারা সেইরূপ উপাসন! করেন; ইষ্ট ও পূর্ব 
এই উভয়বিধ “কৃত' ( অনিত্য ) কন্ম্েরই উপাসনা করেন; (৯) 

শি ০০৩ ০৩ ৩ নি ০ ০৯ পা শিপ পপি শি পপি পা্পিলস্ ৮ পা ০০ চি 

(৭) ভাঁংপর্যা__দাধারপতঃ মান দুই প্রকার--মৌর গচান্সা। তম্মধ্ো নুর্ধোর এক উদয় 
হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব পর্যান্ত যে অহোরাত্র সময়, তাহাকে একটি দিন ধরিয়া তাহা রই ত্রিশ 
দিনে যে মান, তাহাকে সৌর মাস ৰলে। আর প্রতিপৎ তিথি হইতে গণন| করিক়| গ্রতিপং 
তিথির পূর্ব তিথি ( অমাবন্ত।'ও পুণিম1) পর্যান্ত ত্রিশ তিধিতে যে মাস, হাহাকে চান্স 
মাঁস বলে। সৌর মাস নূর্যায ছার, আর চান মাস চন্দ্র দ্বার! নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে ] 

(৮) তাৎপধা--যাহার| উপাসনা করেন না, কেবলই কণ্মানুষ্ান 'করেন, তাহার! দক্ষিণা 
যনে ( ধুমাদিমার্গে ) গমন করেন, আর যাহার! উপাদন! ও কর্ণ, উদ্তয়ই করিয়! থাকেন, তাহার 
উত্তরায়ণে গমন করেন। হ 

(৯) তাংপর্ধা--ইষ& ও পূর্তকর্মের শান্ত্রোক্ত পরিচয় এইরূপ-_ 
“অমিছোত্রং তপং সতাং ভূভানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশদেবশচ ইষইম্। ইত্যভিধীয়তে ৪” 

জর্থাং অগ্নিহোত্র ( সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম), তপন্তা, সত্য ব্যবহার, তৃতগপের পরি- 
রক্ষণ, অতিথি-সংকার এবং বৈশ্বদেব-_তৃতগণের উদ্দেশে যথ্খাবিধি ভোজাদানাদি ্রিযা।--যেগ- 
বিহিত এই সফল কর্ণমাকে 'ইষ্' বল! হয়। জার--. 

প্বাগী-কৃপ-তড়াগাদি'দেবতায়তনানি চ। অ্নপ্রদানমারামঃ 'পূর্তম' ইতাতিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ বাগী (দীতিক), কৃপ, সরোবর প্রভৃতি ( জলাশয় ) দেবালয়, অন্লগান, এবং উদ্যানাদি 
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_মকৃত বা নিত্য কর্টের নহে; ত্রাহারা চান্রমস-_চত্র-সন্ভৃত, 
মিথুনাত্বুক, প্রজাপতিরই অংশভূত রয়ি-_অন্স্বরূপ লোক (চক্র 
লোক ) সম্যক্রূপে জয় করেন (প্রাপ্ত হন) ; কারণ, চান্দ্রমস লোকও 
কৃতরূপা (অনিত্য )। তীহারাই আবার কম্ম-ক্কয়ের পর প্রত্যাবৃত্ত 
হন (১০)। “এই লো অথবা | এতদপেক্ষাও ] হীনতর লোকে 
প্রবেশ করেন।” এই কথাটি 1 মন্তরকাণ্ডে] উক্ত আছে। যে হেতু, 
এই সকল ঝাষ_্ব্গদ্রষ্টা, পুর্ব্বোন্ত প্রজাকাম-__ফলার্থী গৃহস্থগণ 
উক্তপ্রকার ইস্টাপূর্ত কর্ম দ্বারা এই অন্নরূপী প্রজাপতি চন্দ্রকে ফল- 
রূপে সম্পন্ন করেন, সেই হেতুই [তাহারা] স্বসম্পাদিত দক্ষিণ অর্থাৎ 
দক্ষিণায়নগম্য চন্দ্রকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই যে, পিতৃযাণ 
অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র, ইহাই সেই প্রসিদ্ধ রয়ি--মন্ন ॥ ৯ 

অথোত্রেণ তপস! ব্রহ্মচূর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াত্মানমন্বিষ্যা- 
দিত্যমতিজয়ন্তে। এতদ্বৈ গ্রাণানামায়তনমেতদমূতম ভষবমেতৎ 
পরায়ণমূ; এতম্মান্ন % পুনরাবত্তন্ত ইত্যেষ. নিরোধঃ | তদেষ 
শ্লোক2॥ ১০ 

অথ ( অনন্তরং) | অনাবৃত্তিসাধনময়নমুচ্যতে 1--তপসা (বৈধরেশ- 
সহনেন ন) এন্ধচর্ধোণ ( ইন্দিয়-সংঘমেন ) শ্রদ্ধয়া ( তৎপরতয়া, আস্তিক্যবুদ্ধা৷ বা) 

সম্পাদন কার্ধাকে 'পৃত্ঠ' বল! হইয়া খাকে। এই উভতরপ্রকার কশ্মুই পুরুষের প্রযদ্বনাধা ও 
ইচ্ছাধীন। অনিত্য ; এই কারণে 'কৃত' বলিয়া! কথিত হয়। কর্ধমাত্রই অনিতা? 'কৃত'- 
পদবাচা? এখানে বিশেষ করিয়। “কৃত' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, কেবল উক্ত কর্ণনয়ই যে 
অনিতা, তাহ! নছে--উহাদের ফলও (বর্গাদিও) অনিত্য। অতএব তংফলে কাহারও 
আসক্ত হওয়া! সঙ্গত নহে! 

৪ (১০) তগবদ্গীতার় এ বিষয়ে কিঞধিৎ অধিক বিবরণ লিখিত আছে__ 
“ধুম রাত্রিন্তধ! কৃষ্ণ; বশ্ম।স| দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্রসং জ্যোতির্ষোগী প্রাপা নিবর্ততে ।” 
জর্থাং_কেবল কর্ধীযোগী' ব্যক্তি দ্বেহত্যাগ্ের পর যে পধ অবলম্বনে চন্্র লোকে ধান, সেই 

পধের প্রথমেই ধূম। পরে রাজি, কৃকগক্ষ, সর্বশেষে দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এইযনপ কষ্টকর পথ 
দিয়! জ্যোতির্প চত্রালৌকে বায় এবং ভোগশেষে ইহলে!কে প্রত্যাবৃত্ব হয়। 

* তন্মার পুনরাবর্তপ্তে ইতিব। পা3:। 
ঙ 
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বিশ্যয়া ( উপাসনেন ) আত্মানং অদ্বিষ্য ( আদিত্যং প্রাণম্ আচার্যাৎ 'অহমস্টি+ 
ইতি জ্ঞাত্বা) উত্তরেণ ( উত্তরায়ণেন অচ্চিরাদিমার্গেণ ইতি যাবৎ ) আদিত্যম্ 
অভিজয়ন্তে, (সর্বতঃ প্রাপু-বস্তীত্যর্থ;)। এতৎ (প্রাজাপত্যৎ রূপং ) ৰৈ (এব ) 

প্রাণানাম্ প্রোণ-চক্ষুরাদীনাং) কমায়তনম্ ( আশ্রয়; ), এতৎ অমৃতম্ ( অবিনাশি ), 
[অতএব ] অভয়ং (নাস্তি বিনাশাদিতরং যন্মিন। তত তথ1 )। এতৎ পরায়ণৎ 
(উৎকৃষ্ট স্থানম্ উপাসকানাৎ, বিগ্ভাসহক্কতকন্মিণাঁং চ)। এতম্মাৎ (স্থানা/, 

আদিত্যাৎ ) পুনঃ ন আবর্তন্তে (ন সংসরন্তি ), [ জ্ঞানিনঃ, জ্ঞানসহকৃত-ক শ্মিণশ্চ 

ইতিশেষঃ ]| ইতি। এষঃ (পূর্বোক্ত আদিত্য: ) নিরোধঃ ( অনাবুত্তিসাধনঃ) 

[ অথবা অবিছ্ষাং গতিনিরোধ ইত্যর্থঃ || তং ( তন্মিন বিষয়ে ) এষঃ ( বক্ষ্যমাণ- 

প্রকারঃ) শ্লোক? (মন্ত্র) [অস্তি ইতি শেষঃ | 

এখন অনাবৃত্তি-সাধক পথ কথিত হহতেছে ]-আর উত্তর পথে 

( অর্থাৎ অচ্চিরাদি মার্গে) তপস্তা পন্ষচর্য্য শ্রদ্ধা ও বিগ্তা দ্বারা আম্মাকে 

আন্বষণ করিয়া আদিত্যকে জয় করেন; অর্থাৎ আর্দত্যলোকে গমন 

করেন। ইহাই প্রাণসমূতের আয়তন ; অথাৎ আশ্রয়) ইহাই অমৃত 
( বিনাশহীন ), অতএব | অভয় | ইহাই পরমাথ (অর্থাৎ উৎকষ্ট স্থান ), এই 
স্থান হইতে আর ফিরিয়া আইস না) | কারণ ইহাই তাহাদের | নিরোধ বা 

অনাবৃত্তিসাধন। অথবা নিরোধ অথ অবিদ্বদ্গণের অগম্য স্থান 0৯০ 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

অথ উত্তরেণ অয়নেন প্রজাপতেরংশং প্রাণমত্তারম আদিত্যমভিজয়ন্তে। 
কেন? তপসা ইন্রিয়জয়েন, বিশেষতো বরঙ্গচধ্যেণ, শর্ধয়া, বিশ্যয়া চ গ্রজাপত্যাত্ম- 

বিষয়য়া আত্মানং প্রাণৎ সূর্য্য, জগতঃ তনুষশ্ঠ 'অধিষ্য 'অহমন্মি*ইতি বিদিত্বা 
আদিত্যম্ অভিজয়ন্তে অভিপ্রাপ্পবস্তি। এতদ্বৈ আয়তনং সর্ঘপ্রাণানাং সামান্তম্ 
আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদমূতম্ অবিনাশি, অভয়ং, অতএব ভয়বর্জিতং_-ন চন্দ্রবৎ 

কষ়-বৃদ্ধিতয়বৎ, এতৎ পরায়ণৎ পরা গতির্কিস্বাবতাং কণ্ধিণাৎ জ্ঞানবতাম্, 
এত্মার পুনরাবর্তত্তে যণেতরে কেবলবর্শিণঃ, ইতি-_বস্াদেষঃ অবিদুধাং 

নিকোধঃ ; আদিত্যাদ্ধি নিরুদ্ধ! অবিদ্বাংসঃ। নৈতে সংবৎসরগাদিতাষাত্মানং প্রোপ- 
মভিগ্রাপ্ু বস্তি । স হি সংবৎসরঃ কালাম্ত্রা অবিছুযাৎ নিরোধঃ। তত্তত্াস্থিকর্ঘে এবঃ 

প্লোকো মন্ত্র 0১5 
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ভাষ্যানুবাদ। 

“অথ”-_['অথ' শবে পূর্বেবাক্ত পথের সহিত ইহার পার্থক্য 
দূচনা করিতেছে ]। উত্তরায়ণ দ্বারা প্রজাপতির অংশভৃত, ভোক্তা, 

প্ররণরূপী আদিত্যকে জয় করিয়া থাকেন; কি উপায়ে ?- তপহ্যা- 

ইঞ্জিয়সংযম দ্বারা, বিশেষতঃ ব্রহ্গুচ্ধ্য ছারা, শ্রদ্ধ। দ্বারা এবং প্রজা" 
পতিতে আত্মভাববিষয়ক বিদ্যা ( উপাসনা ) দ্বারা আত্মা-_প্রাণরূপী 

সুধ্যকে এবং স্থাবর-জঙ্গম নমস্তকেই সমস্তের আত্মান্বরূপ অন্বেষণ 

করিয়-_“আমিই তদাত্বাক' এইরূপে অবগত হইয়া! আদিত্যকে জয় 

করেন, অর্থাত আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। ইহাই সমস্ত প্রাণের*আয়তন বা 

সাধারণ আশ্রয়, ইহা! অমৃত--বিনাশরহিত, অতএব অভয়--সর্ববভয়- 

বিবজিত, অর্থাৎ চন্দ্রলোকের ন্যায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনিত ভয়স্থান নহে। 

ইহাই জ্ঞানিগণের ও বিষ্তাসহকৃত কন্মীদের উৎকৃষ্ট গম্যস্থান। 

জ্ানরহিভ কর্দিগণের ন্যায় [ইহারা] এই স্থান হইতে পুনরাবৃন্ত হন 
শা; কারণ, ইহা বিদ্ভাবিহীনগণের নিরোধ স্থান? অর্থাৎ অবিদ্বদ্ 

ব্ক্তিরা আদিত্য হইতে গ্রতিষিদ্ধ; সুতরাং তাহারা সংবতুসরাত্মক 

আদিত্যরূপা প্রাণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না, কেন না, কালরূগী সেই 

সংবতসর অবিদবান্দিগের নিরোধ বা নিষিদ্ধ স্থান (১১)। এ বিষয়ে 

এইরূপ মন্ত্র আছে-_॥১০ 
সি সপ লি পাশ ০ এত পাটি পাশিস্পাত 

(১১) তাৎপর্ধা-_-'নিরোধ' অর্থ--গতির প্রতিষেধ স্থান। অভিগ্রান্গ এই যে, বাহার! কেবল 
-কর্মানুষ্ঠানঙাত্র করির়। প্জাকেন) উপাসন! কিংব। দেবত1 [চিন্তা করেন না, তাহার! চন্রলোক 
পযন্ত গমন করেন, এবং ভোগ শেষে সেধান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। বখাযোগ্য স্থানে জন্ম লাত 
করেন। কিন্তু ঠাহার! কখনও এই আদিত্য-লোকে প্রবেশ করিতে পারেন না| । কারণ, ইহ! 
ঙাহাদের দিয়োধ--গণ্তবা সীমার বহিতূত সেতুন্বরপ । আর হাহারা জগিত্ো আত্মার 
স্থাপন্তপুর্বক উপাসন! করেন, কিংবা! উপাসন। সহকারে কর্ণ করেন, কেবল ডাহা রাই এই 
আদিতালোকে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং এখানেই জ্ঞানান্ুগীলনে সিদ্ধিলাত করিয়! ক্রমে 
সোক্ষমার্গে অঞ্রলর হইতেণ্থাকেন; পুনর্বার জার ইহলোকে প্রত্যাবৃত্ত হম না। কিন্তু টীকা- 
কার শন্বরানন্গ এই নিরোধ? শঙ্ষের ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, 'নিয়োধ' অর্থ স্নাবৃত্তিলাধন 
সোক্ষত্বরনপ। অর্থাৎ এই আরদিত)ই জানী ওজ্ঞানসহকৃত কন্মানুষ্ঠাতৃগণকে মোক্ষমার্গে উন্নীত 
করেন । সৃতরাং তাহাদিগকে আর প্রত্যাবৃ্ড হহঙে দেন ন|। 



২ প্রশ্নোপনিষত। 

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং 

দিব আহুঃ পরে অর্দধে পুরীধিণমৃ। 
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং 

' সপ্তুচক্তে ষড়র আহুরপিতমিতি ॥ ১১ 

[ সংবসরাস্নূঃ আদিতান্ত রূুপকপরিকল্পনমাহ-_পঞ্চপাদমিত্যাদিনা )1-৮ 

ইমে ( বুদ্ধিস্থাঃ) অগ্ঠে ( কালজ্ঞাঃ ) পঞ্চপাদং ( পঞ্চ খতবঃ পাদা আবর্তনসহায়া 

যস্ত আদিতাশ্ত স তথোক্তঃ, তং), [ হেমন্ত-শিশিরৌ একীক্ৃত্য খতৃনাং পঞ্চ- 
বিধত্বৎ বোধ্যম্।] পিতরং (জগজ্জনয়িতারম্ ), দ্বাদশাকৃতিং (দ্বাদশ মাসা 

আকৃতয়ঃ অবযবা বস্ত, স তথোক্তঃ, তম) দিবঃ ( অন্তরীক্ষাৎ ) পরে (উদ্ধে) 

অদ্ধে (স্থানে-_স্বগে )[স্থিতং], পুরীধিণং ( পুরীষং__পুরীষমিব ত্যাজ্যৎ উদকম্ 

অন্ত অস্তীতি, তম্)| আদিত্যম] আহঃ ( কথয়ন্তি) [ কালবিদ ইতি শেষঃ ]। 

অথ ( পক্ষান্তরস্থচকং ), পরে (অপরে কালবিদঃ ) উ (তু_ পুনঃ ) বিচক্ষণৎ 

(বিচক্ষণে_ নিপুণে ) সপ্রচক্রে (সপ্তসংখ্যকা অশ্বাঃ চক্রাণি গতিসাধনানি 
খন) সঃ তম্মিন্ ) ষড়ারে ( বড় খাতণঃ অরাঃ__নাভিশলাকাঃ বস্তু, সঃ) ওন্সিন্ ) 

| আদিত্যে ইদং জণৎ | অর্পিতম্ আহঃ । হতিশনঃ মন্থসমাপ্তো | 

এই অপর কালবিদ্গণ, [ আদিতাকে | পাচটি পাদঘুক্ত, পিতা (জগতের 
জন্মহেতু ), দ্বাদশ প্রকার আকুতি ( অবয়ব ) বিশিষ্ট, পুরীষী (বিষ্টার স্ায় 
গলত্যাগকারী ) এবং ছ্যলোকের অেন্তরীক্ষলোকে রও ) পরাদ্ধে বেগে) [অবস্থিত] 
বণিয়্া থাকেন। আবার অপর সকণে | এই জগৎকে ] সপ্তচন্র বিশিষ্ট ছয়টি 
অর (নাঠিশপাকাসম্পন্ন) এবং খিচঙ্গণে (আপিতো ) অপিত বলিয়া বর্ণনা 
করেন ॥১১। 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

পঞ্চপাদৎ পঞ্চ্ব; পাা ইবান্ত সংবৎসরাত্মন আপিত্যন্ত, তৈরসৌ পাদৈরিধ 
ধতুভরাবর্ততে। হেমস্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং কল্পনা । পিতরং সর্বস্ত জয়ি- 
তৃত্বাৎ পিতৃত্বং তন্ত , তং, দ্বাদশারুতিৎ--দ্বাদশমাসা আরুতয়োইবয়বাঃ, আঞ্ষরণং 
বা অবয়ধিকরণমন্ত দ্বাদশমাসৈঃ, তৎ দ্বাদশাক্তিং দিবঃ ছ্যলোকাৎ পরে উর্ধে 
অদ্ধেস্থানে ইতীয়গাং দিখীত্যথঃ পুরীধিণং পুরীষধস্তম্ উদক বপ্তমাহ:, কাপবিদঃ। 



পশোপণিষত। ৯০ 

অথ তমেবান্তে ইমে উ পরে কালবিদঃ বিচক্ষণং নিপুণৎ সর্বজ্ঞ সপ্রচক্রে 

সপ্তহয়রূপে চক্রে সন্ততগতিমতি কালাম্মনি বড়রে বড়খাতুমতি আহঃ * 

সর্ধমিদ, জগৎ কথয়স্তি, অগ্সিতম্ অরা ইব রখনাজ্ে নিবিষ্টমিতি। 

যদি পঞ্চপাদো দ্বাদণারতির্যদি সপগুচক্রঃ বড়রঃ, সন্বথাগ্রি সংবৎসরঃ কালাম্মা 

প্রজাপতিক্জ্রাদিতালক্ষণোহপি জগতঃ কারণম ॥১১ 

ভাব্যান্বাদ। 

অন্য কালবিদ্গণ [ এই আদিত্যকে ] পঞ্চপাদ-_পঁ।চটি খতুই এই 

সংবশসরাত্বক আদিত্যের পাদন্ধরূপ ]; [ কারণ, ] সেই খতুরূপ পাদ 

সমূহ দ্বারাই এই আদ্দিতা বিবর্ধমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ পরিভ্রমণ 
করেন। হেমন্ত ও শিশির খতুকে এক ধরিয়া এইরূপ ( খতুর পঞ্চন্ব ) 
কল্পনা | কর! হইয়াছে ]। পিতা--সমস্ত বস্ত্র উতপত্তির হেতু বলিয়া 
তাহার ( আদিত্যের) পিতৃত্ব কল্পনা | হইয়াছে ]| দ্বাদশাকৃতি__ 
দ্বাদশ মাসই ইহার আকৃতি বা অবয়ব; অথবা দ্বাদশ মাস দ্বারাই 
ইহার অচরণ অবয়বিত্ব সম্পাদন | হয় বলিয়া ] ইনি দ্বাদশাকৃতি ; 

পুরীধিন্--উদকরূপ পুরীষ ( মল )-সম্পন্ন, (১২) বিচক্ষণ__নিপুণ 
অর্থাৎ সর্ববজ্ত এবং ছ্যুলোকেরও পরে অর্থাু অন্তরীক্ষ লোকেরও 
উদ্ধো_-তৃতীয়, স্বর্গে | অবস্থিত | বলিয়া থাকেন। অথ" শব্ধ 
( পক্ষান্তরসূচক ), অপর এই সকল কালবিদ্গণ কিন্ত রথনাভিতে 
( চক্রমধ্যস্থ রদ্ধে, ) অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় ষড়বিধ খতুযুক্ত এবং 
সপ্তচক্রে অর্থাৎ সপ্তাশ্বরূপে চক্রবত সর্বদা গমনশীল ( পরিবর্তুন- 

স্বভাব ) এই কালচক্রে বিচক্ষণকে-_নিপুণ সর্ববজ্ঞকে ( আদিত্যকে ) 
অবস্থিত বলিয়া থাকেন; আর রথনাভিতে ( চক্রমধ্যস্থ রন্ধে, ) অর 
বা শলাকা সমূহের ম্যায় ( সেই বিচক্ষণে আবার ) এই সমস্ত জগৎকে 

৪ বিরান রর 

(১২) তাংপর্যা--জাদিতাযকে “পুরীষী' বলিবার অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ প্রাণিগণ যেয়প 
ভক্ষা বন্ধ ভক্ষণ করিয়! পুনশ্চ তাহ! পুরীবরূপে ( বিউ।রপে ) পরিত্যাগ করে। আদিত্যও সেই. 
রূপ পৃথিবী হইতে রস ভাগ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ বৃত্তিযপে তাগ কথেন; এবং তাহ ছার! প্রজা- 
বৃদ্ধি করেন। মনু বলিয়াছেন-“'জাদিত]াৎ জায়তে বৃষ? বৃষ্টেররং ততঃ প্রজা: |” 

মক পোপ তসপীপস শটাি সপিপপ্পিশ পিপি 
০০ লেনে 



ও গম্োপনিষত। 

অর্পিত সন্নিবিষ্ট বলিয়। থাকেন। | ফল কথা, ] যদি পঞ্চপাদ ও 

দ্বাদশারু তিই হন, অথব! যদি সপ্তচক্র ও যড়রই হন, সর্ব-্প্রকারেই 

(১৩) কালরূপী সংব্খসরাত্মক প্রজাপতিই যে, চন্দ্র-সূর্ধ্যরূপেও 

জগতের কারণ; ('ইহা সিদ্ধ হইতেছে ) ১১ 

মাসো রৈ প্রঞ্জাপতিঃ, তস্ত' কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ ) 
শুরুঃ প্রাণঃ তম্মাদেতে ঝষয়ঃ শুরু ইং কৃর্ববন্তি; ইতর 
ইতরস্মিন্ ॥১২ 

[ সবৎসরূবৎ মাসোহপি রপি-প্রাণাত্মক ইত্তাহ | মাস ইত্তি | [ বৈ” শব 

প্রসিদ্ধ | মাসঃ ( শুক্ল-রুষ্ণপক্ষান্মকঃ ) বৈ প্রজাপত্তিঃ; তশ্ত (মাসন্ধপস্ত 

প্রজাপতেঃ ) রুষ্ণপন্ছ এব ধরি: € মন্নং চন্দ্রমাঃ, ত্র চন্ত্রমসঃ ীয়মাণত্বাৎ )। 

শুরুঃ ( শুরুপক্ষঃ ) [এব] প্রাণঃ (ভোক্তা-মআদিত্যঃ )1 তশ্মাৎ (হেতোঃ) 

এতে খষয়ঃ ( প্রাণ-সর্বায্মকত্বদর্শিনঃ )' শুর শেক্রুপক্ষে) ইষ্টৎ ( যাগং ) কুর্বস্তি। 

ইতরে ( অপরে-_প্রাণসব্বায্মকত্বদর্শনহীনাঃ ) ইতরন্সিন (কুষ্ণপক্ষে) [ইষ্ট 

কুর্বস্তীতি শেষঃ ]1” প্রাণদর্শিনো হি কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টং কুর্ধস্তোহপি শুর্ুপক্ষে এব 
কুর্বাস্তি, বতন্তে প্রাণব্যতিরিক্ৎ ন কিঞ্চিৎ পঠ্ঠস্থি; প্রাণদর্শনহীনাস্ত শুরুপক্ষে 
কুর্বন্তোহপি গ্রাণদর্শনাভাবাৎ কৃষ্ণপক্ষ এব তে কৃর্মস্তীত্যভিপ্রায়ঃ | ] ॥১২ 

[ সংবৎসরের স্তার় এক একটি মাস৪ যে রয়ি ও প্রাণস্বরূপু; তাহ। জ্ঞাপ- 
নার্থ বলিতেছেন | প্রসিদ্ধ মাসই গ্রজাপতিস্বরূপ, তাহার কষৎপক্ষই রয়ি-_অক্প- 

থু 

(১৩) হেমন্ত ও লীত খতুকে এক করিয়! ধরিলে এক বংসরে পাচটির অধিক খতুহয়না। 
দুরধ্যদেব এই পাঁচটি খতুর সাহাধোই এক বসরকাল স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ করিয়! বধাস্থানে 
উপস্থিত হইয়! খাকেন। এই কারণে স্বতু পাঁচটিকে তাহার পাদ বা! চরণ বল! হইয়াছে। ঘাদশ 
মান লইয়াই একটি সংবত্নররূপ অবয়বী সম্পন্ন হয়; এই কারণে দ্বাদশ াসকে অবয়ব এবং 
সংবনরকে তাহার অবযবী বল| হইয়াছে। ধের সাতটি অধ প্রসিদ্ধ আছে এবং কালেরও 
নিরস্তর পরিবর্তনলীলত! স্বাভাবিক, এইক।রণে কালকে 'চক্র' বল| হইয়াছে । রখ-চক্জের মঁধোও 
যেরূপ নাতিরদ্ধে, গু কু লাকা! সংযোজিত থাকে; এট কাল-চক্রেও মেইরপ ছয়টি খু 
সর্িবিষ্ট রহিয়াছে । উত্তর মতে এই মাত বিশেষ যে, প্রথম পক্ষে পাঁচটি খড়ুকে পাদ এবং দ্বাদশ 
মাসকে অবয়ব বল! হইয়াছে। ভ্বিতীয় পক্ষে পৃথক পৃথক ছয়টি খতুকে শলাক! [ কালাবয়ব ] এবং সমস্ত সংবসরকে চক্ত ও প্রসিদ্ধ সপ্ত অঙ্কে অশ্বরণপে কনা কর! হুইয়াছে। কিন্তু উতর 

পক্ষেই কালের সর্ধ্বাকতার পক্ষে কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। 



'পায়োপনিষত। 3৫ 

সপ চগ্র, আর খরুপক্ষই প্রাণ ভোক্তা মিতা | সেই কারণে এই ধাষিগণ 

( থাহারা প্রাণকে সর্বময় বলিয়া বুঝিয়াছেন ; ত্ীহার! ) শুর্লুপাক্ষে যজ্ঞ করেন ;* 

আর অপর সকলে অপর পক্ষে (কঙ্জচপক্ষে ) বঙ্ঞ করেন ॥ ১২ 

শাহ্কর-ভীষ্যম। ** * 

এ বন্সিলিদং শিতং * বিশ্ব, ঠা এব প্রজাপন্চি; সংবৎসরাখাঃ স্বাবয়বে মাসে 

কুতস্নঃ পবিসমাপতে। নামো লৈ প্রঙ্ীপশির্সগোক্ষলঙক্গণ এবনমিথুনাতকঃ | তত 

নাপাম্মনঃ প্রজাপতিরোকো ভাগঃ কুষ্পক্দ এব বররন চন্দমাঃ, অপরো ভাগ: 

শর; শরুপক্ষঃ প্রাণ আদিতোশ ভ্বাগ্িঃ | সম্মাৎ শুর্লপক্ষায়ানৎ প্রাণং স্ধমেব 

পশ্স্থি; তথ্বাৎ প্রাথদণিন এতে খষয়ঃ বষ্ঞপক্ষেশপীষ্টং কুব্বস্ত: শুক্লপক্ষ- 
এব কুর্বস্থি। প্রাণব্াতিরোকেণ কুষঃপক্ষান্তিন দু্ঠতে যন্মাৎ ; ইউরে তু প্রাণৎ ন 

পন্থী তাদশনণঞ্ষণং কুষ্ণাম্ানমেব পণন্থি। ইন্তরে ইরশ্মিন কুষ্ূপক্ষ এব 

কুবি সারে কুব্বগ্ঠোহপি ॥ ১২ 

ডাষ্যানবাদ । 

ধাহাতে এই সমণ্ত জগণ্ড আশ্রিত রহিয়াছে; সেই সংবসর" 

ধজ্ঞক প্রজপতিই সম্পূর্ণভাবে স্বীয় অবয়ব বা অংশভূত মাসে পরি- 
সমাপ্ত আছেন। পূর্বেবাক্তলক্ষণ মিথুনাত্মক (রয়ি ও প্রাণাত্মক ) 
প্রজাপতিই মাসম্বরূপ। সেই মাসরপী প্রজাপতির একটি ভাগ-- 

কৃষ্ণপক্ষটি প্রয়ি'--অন্নন্বরূপ চন্দ্র, অপরভাগ--শুরুপক্ষটি প্রাণ 

আদিত্য- ভোক্তা অগ্নিন্বরূপ। যে হেতু সমস্তকেই শুরুপক্ষাত্মক 

প্রাণরূপে দর্ধন করেন ; সেই হেতু প্রাণদর্শী এই সকল খধি কৃষ্ণপক্ষে 
যজ্ঞ করিলেও [ ধস্তৃতঃ | শুরু পক্ষেই করিয়া থাকেন; যে হেতু, 

প্রাণ ভিন্ন কৃষ্ণ পক্ষ, তাহারা দেখিতে পান না। কিন্তু অপর সকলে 

প্রাণুকে দেখিতে পায় না; খদর্শনাত্মুক কৃষ্ণ পক্ষকেই দর্শন করিয়া 

থাকে। অপর 'সকলে ,গুরুপক্ষে করিলেও অন্যত্র--কৃষ্ণ পক্ষেই 

করিয়া থাকে (১৪) ॥১২ 

* প্রোগস্ ইতি বা! পাঠ:। 
(১৪) তষ্পধা--বাহার! সর্ব জানপ্রকাশমর গুরু প্রাণের সম্ভাব দশন করেন, ডাছাদের 



২ পশ্নোপনিষত। 

অহোরাত্রো বৈ গ্রজাপতিঃ তম্যাহরেব প্রাণে রাত্রিরেব 

রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রক্ন্স্তি, যে দিব। রত্যা সংযুজ্যন্তে ; 

্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ যদ্রাত্রী রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ 

[ মাসরূপোহপি প্রজাপতিরহোরাত্রে পরিসমাপ্যতে, ইত্যাহ ]--অহোরাত্র- 

ইতি। অভোরাব্র£( দিবারাত্রাস্বকঃ কালই ) বৈ (প্রসিদ্ধ ) গ্রজাপতিঃ। 'তস্ত 

( অহোরাত্রাত্মকণ্ত প্রজাপতেঃ ) অহঃ (দ্িনং ) এব প্রাণঃ-( ভোক্তা অগ্নিরূপঃ ), 

রাত্রিঃ এব রয়িঃ ( অন্নংচন্্ঃ)। যে (জনাঃ ) দিবা রত্যা ( মৈথুনেন ) 

সংযজ্যান্তে, ( সংবধ্যন্তে), এতে (রতিসম্পন্নাঃ) প্রাণথংৎ বৈ €( এব) প্রস্কনাস্তি 

(নিঃসারয়ন্তি£ বিনাশয়ন্থীতি যাবৎ )। রাত্রৌ যত রত্যা! সংযজ্যান্তে, তত শ্রঙ্গচর্য্যং 

(ব্রঙ্গচারিধন্মঃ সংঘমঃ) এব [ভবতীতি শেষঃ ] | [ তন্মাৎ দিব! গ্রাম্যধর্থো 

ন সেবনীয়ঃ; বাত্রৌতু খতুকালে সেবনীয়ঃ ইত্যয়ং প্রাসঙ্গিকো৷ বিধিঃ। ] ॥ 

সেই প্রসিদ্ধ প্রজাপতি আবার অহোরাত্রস্বরূপ; দিনই তাহার প্রাণ বা ভোক্তা 

( আদ্রিত্য ও অগ্রিশ্বরূপ ), এবং রাত্রিই' তাহার রয়ি অর্থাৎ অন্স্থানীয় চন্্রমান্বরূপ। 

[ অতএব ] যাহারা দিনে রতিসংযুক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে বহিষ্কৃত করে; আর 
যে, রাত্রিতে (খতুকালে ) রতিসংবদ্ধ হওয়া, তাহা ব্রহ্ষচর্যাই বটে, অর্থাৎ তাহ! 

দ্বারাই প্রাণ-সং্যমরূপ ব্রঙ্ষচর্য্যই রক্ষিত হইয়া! থাকে ॥ ১৩ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

সোহপি মাসাম্মা প্রজাপতিঃ স্বাবরবেহহোরান্ৰে পরিসমাপাতে । অহোরাত্রো 
বৈ প্রজাপতিঃ পুর্ব, তশ্তাপ্যহরেব প্রাণঃ অত্ত| অগ্নিঃ রাব্রিরেব রয়িঃ 
পূর্বব। 'প্রাণম্ অনরাত্মান, বৈ এতে প্রস্থনাস্তি নিরময়স্তি' শৌষয়স্তি বা 
্বাস্মানো বিচ্ছিদ্ত অপনয়ন্তি। কে? যে দিবা অহনি ধত্যা রতিকারণভূতয়া 
সহ স্্িয়া সংযুজ্যন্তে মিথুন মৈথুনমাচরন্তি মূঢ়াঃ যত এবং, তন্মাৎ তন 
কর্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ প্রাসঙ্গিক: । যৎ রাত্রৌ৷ সংযুজ্যান্তে রত্যা খতৌ, 
র্ষচর্যামেব তদিতি প্রশস্তত্বাৎ খ্াতৌ ভার্ধ্যাগমনং র্তব্যমিতি। অয়মপি 

&_ 
স্পা জপ কপ শিস শি সপাপিীপীপিস্প ৯7 

-পস্পত ২ িস্পীশিটি পাতি পি ॥ 

নিকট জ্ঞানমর কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কোন বন্তই প্রতিভাত হর ন! ; ঈতরাং কৃ্পক্ষে কর্ম করিলেও 
তাহার। গুকু-পক্ষোচিভ ফল লাভ করেন। আর যাহার অজ--প্রাণবিজ্ঞানবিহীন । তাহার! 
শুরুপক্ষে কার্ধা করিলেও জ্ঞান-দৃষ্টির অন্ভাবে ফলত; কৃফপক্ষে কৃত কর্ণেরই ফল লাভ করেন-. প্রকৃতপক্ষে তাহাদের নিকট সমন্তই কুকপক্ষ--অন্ধকারাচ্ছত্ন। 



প্রশ্লোপনিষৎ। ২ 

প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ। প্রকৃতৎ তৃচাতে-_সোহহোরাত্রায্মকঃ প্রজাপতির্রাহি- 
যবাগ্থন্নাত্মন। ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩ ্ 

ভাষ্যাঙ্বাদ। 

পূর্বের ন্যায় সেই মাসাত্বুক প্রজাপতিও"*আব]র স্বীয় অবয়ব-ভূত 
(মাসের অংশভূত ) অহোরাত্রে (দিবা ও রাত্রিতে ) সমাপ্ত হুইয়! 
থাকেন। পূর্বের ন্যায় তাহারও দিবাই প্রাণ-_ভোক্ত! লগ্নিস্বরূপ, এবং 
রাত্রিই রয়ি ( অন্প- চন্দ্রমাঃ)। ইহারা সেই অহংস্বরূপ প্রাণকেই প্রস্ক- 

ন্দিত করে--নির্গত করায় অথবা বিশেষরূপে শোষিত করে, অর্থাৎ 
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীকৃত করে। কাহারা ?-ষে সমস্ত মুঢ 
দিনে রতিসহ অর্থাৎ রতির কারণীভূত স্ত্রীর সহিত সংবদ্ধ হয়-_মিথুনী- 
ভাব বা মৈথুন আচরণ করে। যেহেতু এইরূপ [হয়], সেই হেতু 
তাহা করা উচিত নহে; এই প্রতিষেধ বা নিষেধটি ( এখানে ) 

প্রাসঙ্গিক (অর্থাৎ এই প্রতিষেধের উদ্দেশে এই শ্র্তির অবতারণা হয় 

শাহ )। আর খতুকালে যে রতির সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহা ্ার্য্েরই 

স্বরূপ; অতএব প্রশস্ততা নিবন্ধন [ রাত্রিতেই ] ধতুৃকালে ভার্ধ্যাভি- 
গমন করা উচিত। এই বিধিটিও প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গাগত (১৫); 
প্রকৃত বিষয় বলা হইতেছে ষে, সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতিই 
ত্রীহি-যবাদি অন্নরূপে অবস্থান করেন ॥১৩ 

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেত১ তম্মাদিমাঃ প্রজাঃ 
প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪ 

1 অধুনা প্রথমপ্রশ্রস্তোত্তরং বক্তুমুপক্রমতে অন্নমিত্যাদিনা ]__অন্নং (ত্রীহি- 
নবাদিরপঃ ) বৈ (প্রসিকদী ) প্রজাপতি, ততঃ (তন্মাৎ তুক্তাৎ অন্লাৎ ) 
২ € জবধারণে ) বৈ (প্রসিদ্ধ ) তত রেতঃ ( শুক্রং )| নিপ্পগ্ভতে ইতি শেষঃ ]। 
০, সপ ৮১245 
(১৫ অভিগ্রার এই ষে, প্রথমেই প্রশ্ন হইয়াছিল বে, 'কুতে! হ বা ইমা: প্রজাঃ প্রজা- 

রন্তে।” অর্থাৎ কোথ। হইতে এই প্রাণিগণ উৎপর ইক! খাকে? এ পযান্ত যাহা বাহ। বল! 
হইয়াছে, তৎসমত্তই সেই জিজ্ঞালিত বিষয়ের উত্তরগান প্রসঙ্গে বলা ইইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সে 
গুলি উড শর্গের উত্তর নহে, ইত; গর সেই প্রথম প্রগ্গের উত্তর প্রদত্ত হইবে। 



১৮ গশ্লোগাণিষৎ। 

.. তত্সাৎ (রেতসঃ ) ইনাঃ (জাগতিকাঃ ) গ্রজাঃ (জারঘ।নাঃ জন্তবঃ ) প্রজামপ্তে 

ইতি ( উত্তরম্ )॥ 

[এখন প্ররুত প্রাশ্্রের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে 1--[ শীহি ববাদিরূপ ] অশ্রই 

সেই প্রজাপতি ; তাহ হই তই ( অন্ন হইতেই ) সেই রেতঃ (সুপ) উৎপন্ন 

হয় এবং ) তাহা হইতে এই সকল প্রজা (প্রাণা) উৎপ় হইয়া গাকে ॥ ১৪ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম। 

এবং ক্রমেণাভোরাত্ঃ প্রজাপাতিবন্ধে বিপরিণনাতে 7; অনৎ বৈ প্রজাপতি ৯ 

কথম্? ততন্ত্মাদ হ বৈ রেতো নৃবীজৎ ৩ প্রজজাঞারণং, তক্মাৎ যোষিতি 

সিক্তাৎ ইমা মনুষ্যা দিলক্ষণা; প্রজাঃ প্রজা য়ন্তে ;- -মৎপৃষ্টৎ 'কুতো হ বৈ প্রজা; 

প্রজায়ন্তে' ইত্তি। তদেন- চন্্রদিতামিথুনাপিক্রনেণ অহোরাতাপ্তেন অনরেতো 

দ্বারেণ ইমাঃ প্রজাঃ গ্রজায়ন্ত-ইতি নিণীতম্ ॥ ১৪ 

ভাব্যান্থুবাদ। 

এইরূপ ক্রমানুসারে অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতি অন্নেতে পরিণত 
হন ;'অন্নহ পেহ প্রজাপঠি। কিরূপে? তাহা ১হ(তেহ সেহ জার 

কারণ (প্রজোত্পাণর কারণ) নরশ্ধীজ রেতঃ (শুক) [ উতপন্ন 
হয় ]। যোষিতে (নারাতে) নিষিক্ত সেই রেতঃ হইতে এই মনুষ্য 
প্রস্(ত প্রজাগণ জন্মলাভ করিয়া থকে । 'কোথা হহতে এই সকল 
প্রজা জন্ম লাভ করে? বলিয়া যাহা জিঙ্ঞাসিত হইয়াছিল; পূর্বেবাক্ত- 
প্রকার চন্দ্র ও আদিত্যরূপ দিথুনাদি হইতে আহোর/ত্র পথ্যন্ত ক্রমানু- 
সারে রেতঃ দ্বারা এই মমন্ত প্রজা জন্ম লাত করে; এই কথায় তাহাই 

নিণীত হইল ॥১৪ 

তদ্যে হ বৈ তৎ প্রজ।পতিব্রতং চরস্তি, তে মিথুনমুৎপাদ- 
যস্তে | তেযামেবৈষ ত্রহ্মলোকে। যেষং পো ব্রল্গনর্য্যং 
যেষু সত্য" প্রতিষ্ঠিতঘ্ ॥১৫ 

| ইদানীং প্রজাপতিধচধ্পমাহ)-হপব হতি। তং '( তম্বাৎ ) থে পেহস্থাঃ, 
মবিধাংজঃ ). হ (এব) বৈ তৎ (প্রসিদ্ধং ) প্রজাপতি ব্রতৎ (ত্দাখ্যৎ তং) চরত্তি 

শাীশা পিসী 

৬. 

৯ পেস্ট শশী 
শিস শপ তা শিট পি ০ 

* এবং জরমেণ হন) | তৎজঅনবৈ শরণ ১: তি বা পাঠ;ঃ। 

পপ জাপান শি 



প্রশ্নোপনিষতৎ। ১২৯ 

( অনুতিষ্ঠস্তি )) তে মিথুনং ( পুল্রৎ কন্ত(ৎ চ) উৎপাদয়ন্তে € জনযস্তি )। যেষাৎ 

তপঃ (চান্দ্রায়ণব্রতাদি ) ব্রহ্মচর্ধ্যং, যেঘু চ সত্যং (অসত্যাভাবঃ ) প্রতিষ্ঠিত 

( স্থিরতরৎ বর্ততে ), তেষাম্ এব এষঃ ( পুর্বোক্তঃ ) ব্রহ্গলোকঃ ( ব্রহ্মণঃ প্রজা- 

পতেরংশতৃত: চন্্রলোক ইত্যথঃ ) [ ভবতীতি শেষঃ:॥ , 

অতএব থাহারা সেই প্রঞ্জাপতিরত আচরণ বা প্রতিপালন করেন, তাহারা 

নিথুন (পুত্র ও কণ্ত। ) উৎপাদন করেন। যাহাদের তপস্তা *ও ব্রঙ্গচধ্য স্বিরতর 

আছে, এবং যাহাদের সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; উক্ত ব্ষলোক (চন্ত্রলোক ) 

তাহাদেরই পভ্য হইয়া থাকে ॥ ১৫ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

৩২ ততৈনধ সতি বে গৃভস্থাঃ 'হ বৈ" ইতি প্রসিদ্ধম্মরণাথোঁ নিপাতৌ। তং 

প্রঞ্জাপতের্রতম্_-ধতৌ ভার্ধ্যাগমনং চরস্তি কুব্বস্তি) তেবাং দৃষ্টৎ ফলমিদম্। 

কিম্ঠ তে নিথুনুৎ পুজৎ ছহিতরঞ্চোতপাদয়ন্তে। অদৃষ্টঞ ফলম্-_ইষ্টাপুরীদপ্ত- 

কারিণাং তেষামেব এষঃ ষশ্চান্দ্রমসো ব্রহ্লোকঃ পিতৃষাণলক্ষণঃ, যেষাং তপঃ 

নাতকএতা দি, এঙ্চয্যম্। খতোরগ্ঠত্ মৈথুনাসমাচরণং-পঙ্গচধ্যম্ & যেষু চ 

সত্যমণূতবজ্জনং প্রতিষ্ঠিতম্ অবাভিচারিতয় বন্ততৈ নিতামেব ॥ ১৫ 

ভাষ্যানুবাদ। ৃ 

এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায়, যে সকল গৃহস্থ সেই প্রজাপতি-ব্রত-- 
খতৃকালে ভাষ্যাভিগমন আচরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাহাদের 

দৃষ্ট ফল ( এহিক ফল)। ইহা কি? তীহারা মিথুন অর্থাৎ পুক্র ও 

কন্যাসন্তান উৎপাদন করিয়া থাকেন। (১৬) আর | অদৃষট ফলও (পার- 
শপ সপ সপ গস্পো পক | পিপিপি সস শা ০ পাপা পাপী ৩ শশী ত 

(১৬) তাৎপবা__বাহার। জজ্ঞ গৃহ, তাংার। ধরি খতুকালে কেবল ভাধ্যাগধনরপ প্রজাপতি" 
ব্রত প্রতিপালন করে, তাহ। হইলে তাহার! কেবল পুজ-কন্তা সমুংপাদনর়প দৃষ্ট ফলের অধি- 
কারী হয় মাত্র, কিন্ত চত্্রঞ্গোক লাঙরপ অদৃষ্ট কলের অধিকারী হয়না। আররাহার তপন্য। 
রক্মচর্যয ও সত গ্রতিষ্ঠ। সহকারে ইষ্ট ( আগ্নহোগোদি কর্ম), পূর্ত (বাগী কৃপাদি ধমন ) এবং 
*দণ্ত কর্ণের অনুষ্ঠ।ন করেন এবংঞ্প্রজাপতিত্রতও পালন করেন, কেধল তাহারাই চক্ত্রলোকে 
গসন্ করিয়া ধাকেন। চজ্ও গ্র্জাপতিরই (ব্রহ্ধারই) অংশ, এই কারণে ত্্রলোককে 'বরন্মলোক 
বলাস্হইয়াছে। ইষ্ট ও শপ কর্থের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । এখন “দত্ত' কর্ণের পরিচয় 
প্রদত্ত হইতেছে,-“শরণাগত-সংহাপং ভৃজাদাং বাপাছিংসনম্। বছিবেদি চ বং দানং দত্ত- 
মিতাফ্িধীয়তে |” অর্থ।ৎ শরণাগতকে রক্ষা! করা। কোন ভূতের হিংলা! ণ। করা) দর্বধদ| দান 
করা) এই সঞজ কণা দত্ত; বলিয়া! কধিত হয়। 



৬০ প্শ্রোপশিষৎ 

লৌকিক ফল) এই যে, পিতৃযাণগম্য চান্দ্রমস ব্র্ধলোক, ইহা ইট পৃত্ত 

*“ও দত্তানুষ্ঠানকারী তাহাদেরই হইয়! থাকে, ধাহাদের তপস্যা-_ন্নীতক- 

ব্রত প্রভৃতি [ ও | ব্রহ্মচ্য্য-_-ধতু ভিন্ন সময়ে মৈথুন বর্জনরূপ ব্রহ্মচধা 

এবং যাহাদের সত্য__অর্সত্যবর্ন প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সর্বদা অব্যতি- 

চারিরূপে বর্তমান রহিয়াছে |১৫ 
৫ 

$ 
গু 

তেষামসৌ বিরজে। ব্রচ্লোকো ন যেষু জিন্ষমনৃতং ন 

মায়া চেতি ॥১৬ 

ইতঅথর্ববেদীয়-গ্রমোপনিষদি প্রথম: প্রশ্নঃ ॥১ 

| অথ বরঙ্গলোক-প্রাপ্িনিদানমাহ ]-তেষামিত্তি। যেনু (জনেু) জিঙ্গং 

( কৌটিল্যং ), অনুতং ( অপত্যসমাচাবঃ ) | চ |] ন, মায়া (ছল?) চন [বিগ্ভতে।, 

তেষা, ( জপানাং ) অসৌ বিরজঃ ( বিশুদঃ ) বঙ্ষলোকঃ [ লভ্যো ওবতি | ॥ 

| এখন বঙ্জলোক-লাভের উপযোগা গুণ বলা হইতেছে 1 নযাচাদের কপটত। 

মিগ্যা ব্যবহার ও ছল নাই, তীহাদের পক্ষে এই বিশু এরঙ্গলোক [ পাঙযোগ্য 
হইয়। থাকে ॥ ১৬ 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

ধন্ত পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ গ্রাণাত্মভাবঃ বিরজঃ শুর্দো! ন চন্্র-ব্রহ্গ- 
গোকবদ্ রজস্বলো৷বৃদ্ধিক্যাদিযুক্তঃ, আসৌ কেযাং? তেষামিত্যুচ্যতে,_বথা গৃহস্থা 
নামনেকবিরুদ্ব-সংব্যবহারপ্রয়োজনবন্াৎ জিন্ষং কৌটিল্যং বক্রভাৰোহবস্তস্তাবি, 
তথা ন যেষুজিদ্ষম। বগা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদিনিমিত্তমনৃতমবর্জনীয়ং, তথা ন 
যেমু ত২, তথা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেু বিছ্বাতে। মায়! নাম বহিরন্থথা আত্মানং 
্রকান্তান্তখৈব কাধ্যং করোতি, সা মায়া মিথ্যাচাররপা। মায়েত্যেবমাদয়ো 
দোষ থেধধিকারিযু ব্রচ্মচারি-বানপ্রস্থ-তিক্ষৃষু নিমিত্বাভাবান্ বিদান্তে; তৎসাধনাস্- 
দ্পেগৈব তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোক: ইত্যেষা জ্ঠানযুক্তকম্বতাং গতিঃ। 
পুর্ববোক্তস্ত ব্রক্লোকঃ কেবলকন্সিণাৎ চন্ত্রলক্ষণ ইতি ॥ ১৬ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্কর-ভগবতঃ প্লতৌ প্রশ্নোপনিধষ্ঠাষ্যে প্রথম; প্রশ্নঃ ॥ ১ 



পশ্নোপনিষং | ০১ 

ভাষ্যানুবাদ | 

আদিত্য দ্বারা পরিলক্ষিত যে, প্র।ণাত্বরূপী উত্তরায়ণ, ইহ! বিরজঃ 

বিশুদ্ধ অর্থাৎ চন্দ্র-ব্রঙ্ষলোকের ন্যায় *রজোযুক্ত (মলিন) বা 

হাস-বৃদ্ধি যুক্ত নহে। ইহা যাহাদের | ল্য তাহার্দের কথা কথিত 

হইতেছে,_গৃহস্থগণের অনৈকপ্রীকার বিরুদ্ধ বাহার থাকায় 
যেরূপ জিদ্ধা অর্থাৎ কুটিলতা বা বক্রভাব অবশ্যন্তাবী হইয়া থাকে, 
মীহাদের সেরূপ বক্রতা। নাই, এবং গৃহস্থগণের যেরূপ ক্রীড়া- 

কৌতৃকাদির জন্য অনৃত অর্থাৎ অসত্য বাবহার অপরিহার্য হই! 

থাকে, সেরূপ বাহার্দের তাহা (মিথ্যা ব্যবহার ) নাই; সেইরূপ 

গৃহস্থগণের ন্যায় বাহাঁদের মায়া নাই। মায়া সাধারণতঃ বাহিরে 

আপনাকে অন্যর্পে প্রকাশ করিয়া কাধ্যতঃ অগ্যপ্রকার করিয়া থাকে, 

সেই মিথ্যা ব্যবহারই মায়া শব্দেরু অর্থ। অধিকারপ্রাপ্ত যে সকল 

ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষতে ( সন্াসীতে ) প্রয়োজনাভাবধশতই 

মায় প্রভৃতি দোষসমূহ বিছ্বামান নাই, এই বিরজঃ ব্রহ্মলোক 

জ্ভানসহকৃত কর্মানুষ্ঠানকারী তাদৃশ ব্যক্তির সেই সাধনেরই অনুরূপ 
গতি ব৷ প্রাপ্য স্থান; আর পূর্বেবাক্ত চন্দ্ররূপ ব্রদ্ধলোক, কেবল 
কম্মীদিগেরই, গন্তব্য স্থান ॥১৬ 

ইতি প্রন্নোপনিষদে প্রথম প্রশ্নের ভীষ্যানুবাদ। 



ওশস্পোস্পনিস্নলি | 
নি ০ কি 

দবিতীয়ঃ প্রশ্নত। 

অথ হৈনং ভা্গবো বৈদতিঃ পপ্রচ্ছ__ভগবন্! কত্যেব 

দেব! প্রজাং বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে ? কঃ 

পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ ? ইতি ॥ ১৭ ॥ ১॥ 

[ পূর্বোক্ত প্রজাপতেরেব 'অম্মিন্ খরীরেশ্পি ভোল্ভত্বাদিকম্ অবধারয়িতৃৎ 

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভাতে ]|_মথেতি। অগ ( কান্যায়ন প্রশ্নানস্তরম ) বৈদভিং 

ভার্গবঃ ভ ( এতিহ্ে ) এনৎ ( পিগ্ললাদং ) পঞ্রচ্ছ,-ভগবন! কতি ( কিযৎ- 

সংখ্যকাঃ ) এব দেবাঃ এ্রজাৎ (স্থাবর-জঙ্গমরূপাং ) বিধারয়ান্তে ( বিশেষেণ 

ধারয়ন্তি )? [এব দেবেষ্ মধ্যে] কতরে (কে দেবাঃ ) এতৎ খেরীরৎ) প্রকাশয়ন্তে 

(আবিীবয়স্তি )।* বদ্বা এতৎ প্রকাশয়ন্তে (অবকাশদানাদিরূপৎ স্বমাভাস্থ্যং 

প্রকটয়ন্তি)। এধাং ( দেবানাৎ মধ্ো ) কঃ পুনঃ (কো ৰা) বরিষ্ঠঃ? ইতিশনঃ 

(প্রশ্নসমাপ্তো )। 
[এই শরীরেও প্রথম প্রশোক্ত 'প্রজাপন্তিরই ভোক্তত্বাবধারণার্থ দ্বিতীয় 

প্রশ্ন আরন্ধ হইতেছে ]1--কাত্যায়নের প্রশ্নের পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব ইহীকে 
( পিপ্পলাদকে ) জিজ্ঞাসা ঝুরিলেন--ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাকে (স্থাবর 
জঙ্গম শরীরকে ) বিশেষরূপে ধারণ বা রক্ষা করিয়া গাকেন? ইহাদের মধ্যে 
কাহারাই বা এই শরীরকে প্রকাশিত (গ্রকটিত ) করেন? [এবং] ছাদের 
মধ্যে শেক্ই বাকে?॥১৭॥১॥ 

এক্ষর-ভাষ্যম্। 

প্রাণোহসা! প্রজাপতিরিতুাক্তম, তশ্ত 'পরজাপত্বিতম 3 মশ্মিন্ শরীরে, 

ইবধারগ়িতবল্ম, ইত্যয়ৎ প্রশ্ন আরভাতে। অথ অনস্তরং হ কিল এনং ভার্গবে 
বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ_হে ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ গ্রজাং শরীবরলক্ষণাং বিধারয়স্তে_ 
বিশেষেণ ধারয়ন্তে। কতরে বৃদ্ধীন্িয়-কন্মে্িয়বিভক্তানামেতৎ । গ্রকাশনং 
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সমাহাত্মা প্রধাপনং প্রকাশরন্থে। কোঙাসৌ পুনরেবাৎ বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ কার্ধা- 

করণলক্ষণান[মিতি ॥ ১৭ ॥ ১ ॥ 

ভাষ্যান্বাদ | ৃ 

প্রাণই যে, ভোক্তৃন্বরূপে প্রজাপতি, ইহা (প্রথম*প্রশ্নোততরে ) 

উক্ত হইয়াছে । এই শরীরেও তাহার প্রজাপতিন্ব ও ভোক্তু্ অবধারণ 

/ হইবে, এই নিমিত্ত এই ( দ্বিতীয় ) প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে-_ 

মর্থ__আনস্তর, “হ' শব্দ পুরাবৃন্তসুচক ; অনন্তর বিদর্ভদেশীয় 

ঠা ইহাকে (পিপ্ললাদকে ) জিজ্ঞাসা করিলেন--কতগুলি দেবতাই 

শরীররূপ প্রজাকে বিধুত করেন ?--বিশেষরূপে ধারণ করেন? 

্ানেম্িয় ও কন্মেজ্দ্রিয়তেদে বিভক্ত [ দেবগণের মধ্যে ] কাহার 

এই প্রকাশন অর্থাত স্বীয় মহিমা প্রকটিত করিয়! প্রকাশ পাইয়। 

থাকেন? এবং কার্ধয-করণলক্ষণ অর্থাৎ দেহেক্িয়াদিময় দেবগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠই বাকে? (১)॥১৭॥ ১ | 

তস্মৈ স হোবাচ ! আকাশো হ বা এষ দেবো. বায়ুরগ্রিরাপঃ 
পৃথিবা বাঞ্জনশ্চক্ষু) শ্রোত্রঞ্চ। তে গ্রকাশ্ঠাভিবদস্তি-_ 

বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ১৮ ॥ ২॥ 

[ ইদানীৎ ভার্গবপ্রত্নস্থ উন্তরং দাতুৎ আখ্যায়িকারূপেণ প্রাণসংষাদমবতারয়তি 
তন্মৈ ইত্যাদিনা ]।--সঃ ( পিগ্ললাদঃ)  ( এ্রতিহাস্থচকং ) তন্মৈ (ভাবায়) 

উবাচ,--কিম্ ?* ইত্যা__এষঃ € লোকপ্রতীতিগ্রাহঃ ) দেবঃ (গ্তোতমানঃ ) 

হ (কিল), বৈ (প্র্িদ্ধৌ ), আকাশঃ ( ভূতাকাশঃ ), বায়ু, অগ্মিঃ, আপঃ 
(জলানি), পৃথিবী, বাক্ (বাক্* ইতি কর্মেক্িয়োপলক্ষণং কর্শেন্দিয়াণি, ইত্যথ), 

উদাস রাহি _-াইীপপাশিশী শি পপ পট পাশ পাশ 

(১) দিডারারলাতে প্রশ্নোত্তরে কশ্মফলে লোকান্তর গতি এবং জোগান্তে পুনরাবৃত্তি শবণে 

জদ্বিষন্ধে শ্রোতার বৈরাগা উপস্থিত হইতে পারে সতা; কিন্তু চিত্তের একা প্রত ন! হইলে আক্ম- 
জ্ঞানে অধিকার উপস্থিত হয় 81; টপালনাই একা গ্রতা-সম্পা্নের প্রধান নহার । এই কারণে 
এই দ্বিতীয় প্রপ্জে ্রাণোপাসনার প্রবালী বর্ন কর] আবশাক হইয়ছে। এখানে 'প্রজ।' 

শবে স্থাধর-ঝামাস্বক শরীর বুঝিতে হইবে, কিন্ত আত্ম! নক; কারণ, জাত্বাই প্রাণের ধারক, 

কিন্ত প্রাণ কখনই জাত্বার ধারক হয় ন!। এখানে 'দেব' শবেও উত্রিরসমূছ বুঝিতে হইবে। 
ইঞ্জিয়নসুছেরও জুধিষ্ঠাতা! পৃথক পৃথক দেবত। জাছেন। 

€ 
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মনঃ ( অন্তঃকরণং ), চক্ষুঃ) শ্রোত্রং ঢকারাৎ অপরাণ্যপি জ্ঞানেন্দরিয়াণি )। তে 

( উক্তা আকাশাদয়ঃ দেবাঃ ) প্রকাশ্ত (ইদং শরীরং নির্দিহ্য, স্বমাহাত্মাং ৰা 

উদেঘাষ্য ) অভিবদস্তি ( অন্তোন্তং স্পদ্ধাং কুর্বন্তঃ বস্তি); [যৎ] বন্বং 

[ এব ] এতৎ বাণং' € বাঁঁত-_কর্মক্ষয়ে অপগচ্ছতীতি বাণং শরীরং ) অবষ্টভ্য 

€ দৃঢ়তাৎ সম্পাদ্য ) বিধারয়ামঃ ( অবকাশদানাদিন! ম্পষ্টং ধারয়ামঃ [ইতি] ॥ 

তিনি (পিলাদ ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন-_এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, 

বাযু, অগ্রি, জল, পুথিবী, বাক্ (কর্মেন্দ্িয়মূহ ), মনঃ ( অন্তঃকরণ ), চক্ষুঃ, 

শ্রোত্র (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্িয়)। তাহারা গ্রকাশ করিয়া! অভিমানপুর্বক বলিতে 

লাগিলেন যে, আমরাই এই বাণকে ( এরীরকে ) অবষ্টব করি! ( দুঢ়তর করিয়া) 

বিশেষরূপে ধারণ করিতেছি ॥ ১৮ ॥ ১ ॥ 

শাঙ্গরভাষ্যম্। 

এবং পৃষ্টবতে তট্মৈ স হৌবাচ।-_মাকাণো হ বৈ এষ দেবঃ বাঁযুঃ অগ্িঃ 

আপঃ পৃথিবী ইত্যেতানি পঞ্চ মহানুতানি শরীরারস্তকাণি, বাওমনশ্চক্ষুঃশ্রোত্র- 
মিত্যাদীনি বর্শেনদিয়-ুদ্ধীন্ধিয়াণি চ | (২) কার্ধযলক্গণাঃ করণলক্ষণাশ্চ তে 

দেবা আত্মনো গ্মাহাম্মাং প্রকাগ্ঠাভিবদস্তি ম্পদ্ধমানা অহংশ্রেষ্ঠতায়ৈ । কথং 
বদন্তি? বয়মেতদ্বাণং শরীরং কার্য্যকরণসজ্ঘাতমবষ্টভ্য প্রাসাদমিব ত্তস্তাদয়ঃ 
অবিশিথিলীকৃত্য বিধারয়ামঃ বিষ্পষ্ট, ধারয়াম:। মযৈবৈকেনায়ং সঙ্ঘাতে। 

প্রি়ত ইত্যেকৈকন্ঠাভি প্রায়ঃ ॥১৮।২। 

ভাম্বান্ুবাদ । 

তিনি ( পিপ্ললার্দ) এইরপে প্রশ্নকারী দেই তাগু্বের উদ্দেশে 
বলিলেন,__এই প্রসিদ্ধ দেবতা আকাশ, বায়ু, অগ্রি, জল, পৃথিবী (ও) 
শরীরের আরম্তক ( উপাদানকারণ ) এই পঞ্চমছাতৃত, বাক্, মনঃ 
চক্ষুঃ শ্রোত্র ইত্যাদি কর্দোন্দ্িয় ও ু্ধীন্দিয়সমূছ, তাহার! া্ান্মরূগ 
এবং করাস্বরূপ, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চতৃত কার্যযন্বযাপ, জায় 
ভোগসাধন ইন্দ্িয়গণ করণস্বরূপ। সেই" দেখগণ স্বীয় গাহাত্য 

-_____ঁিঁ ্শ শীল 

(২) শরীরং ধাররন্তে ॥ তল্সধো ০০ শরীরে ম্বমাহাত।খ্যাপনং 
প্রফাশয়ন্তে ইতি পাঠান্বরস্। 



প্রশ্নোগনিষত। ৩৫ 

প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা-খ্যাপনের জন্য [ পরস্পর ] স্পর্ধা 
করতঃ বলিতে লাগিল। কি প্রকারে বলিল? স্তস্ত প্রভৃতি. যেরূপ 

প্রাসাদদকে ধরিয়া :রাখে, সেইরূপ আমরা এই বাণকে-_কাধ্য-করণ' 

সম্তিকে ( দেহকে ) অবষ্টন্ধ করিয়া অর্থাৎ অশিথিল করিয়া ( দৃঢ়তা 
সম্পাদন করিয়া,) বিধৃত করি-_বিস্পউরূপে ধারণ করিয়া -রাখি। 

প্রত্যেকেরই অভিপ্রায় এই যে; এক আমা দ্বারাই এই সংঘাত 

(দেহেল্দ্রিয়াদিসম্ি ) বিধৃত হইয়া আছে ॥ ১৮ ॥ ২। 

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ-_মা মোহমাপদ্যথ ; অহ- 

মেবৈত পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবন্টভ্য , বিধারয়া- 

মীতি, তেহশ্রদ্দধান। বভভূবুঃ ॥ ১৯॥ ৩ ॥ 

[ ইদানীং প্রাণান্ ইন্দিয়াণি) প্রতি মুখ্য প্রাণোক্তিমাহ-__তানিত্যাদিনা ]1- 

বরিষ্ঠঃ ( শরেষ্ঠঃ, মুখ্যঃ ) প্রাণঃ তান্ ( পুর্বোক্তাতিমানবতঃ প্রাণান্ ) উবাচ 

[ মুয়ং ] মোহ ( বয়মেব এতৎ শরীরং বিধারয়ামঃ ইত্যেবমভিমানং ) মা ন) 

আপদ্যথ ( কুরুত )) [যন্মাং ] অহমেব এততৎ (ধারণৎ বথা স্াৎ, তথা ) 

আত্মানং পঞ্চধা ( প্রাণাপানাদিপঞ্চপ্রকারৈঃ ১ প্রবিভজা ( বিভক্তং কৃত্ধা ) এতৎ 
ধাণং (শরীবং ) অবষ্টভ্য বিধারয়ামি ( বিশেষেণ ধারম্নামি ), ইতি বোক্যসমাপ্তো) 

তে ( ইতরে প্রাণাঃ ) অশ্রন্দবানাঃ (তদ্বচসি বিশ্বীসং স্থাপরিতুমসমর্থাঃ ) বভূবুঃ। 

[ প্রাণাপানাদিপঞ্বুত্তিবিশিষ্ট ] শ্রেষ্ঠ প্রাণ তাহাদিগকে ( পূর্বোক্ত অভিমান- 

কারী প্রাণদিগকে ) বলিলেন-__তোমরা মোক্প্রীপ্ত হইও না, অর্থাৎ এরূপ 

অভিমান কক্গিও না; [ যেহেতু ] আমিই আপনাকে এইরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত 

করিয়া এই শরীর অবষ্টন্ধ করিয়া বিশেষরূপে ধারণ করিয়৷ থাকি। তাহারা 

[কিন্তু এ কথায় ] অন্ধাবান্ হইল না; (অর্থাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতে 

পারিল না )॥ ১৯ ॥ ৩॥ 

শাঙ্করভাষ্যম্। 

তান্ এবমভিমানবতঃ বরিষ্টঃ প্রাণে মুখ্য উবাচ উক্তবান্_মা মৈবং মোহ- 

মাপত্তথ--অবিবেকতয়া অন্ডিমানৎ মা কুরত) বম্মাৎ জহমেব এতদ্ বাপম্ 



৩৬ প্রশ্নোপনিষং। 

অবষ্টভ্য 'বিধারয়ামি পঞ্চণা আম্মানং প্রবিতঙ্য প্রাণাদিবৃত্তিতেদং স্বস্ত কতা 
বিধারয়ামি, ইতি উক্তবতি চ তশ্সিন তে অশ্রদ্দধানা অপ্রত্যয়বস্তো বভৃধুঃ__ 

কথমেতদেবমিতি ॥ ১৯ ॥ ৩॥| 

তাষ্যান্থবাদ। 

এইরূপে অভিমানশালী তাহাদিগকে ( ইত্দ্ি়সমূহকে ) বরিষ্ঠ__ 
মুখ্য প্রাণ বলিলেন-_না--এই প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইও না, অর্থাৎ 
অবিবেকনিবন্ধন অভিমান করিও না; যেহেতু আমিই আপনাকে 
পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর অবষ্ট্ধ (ন্বুদুঢ়) করিয়া 
বিধৃত করিয়া থাকি, অর্থাত আমি নিজেই প্রাণাদিভেদে পঞ্চপ্রকার 
অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধারণ করিয়া থাকি (২) প্রাণ হহা বলিলে পর 
তাহার৷ অশ্রঙ্গালু হইয়াছিল, অথাৎ কেন যে ইহা এরূপ, তাহা বিশ্বাস 
করিতে পারে নাই ॥ ১৯ ॥ ৩॥ ৃ 

'সোইভিমানাদুদ্ধমুক্রামত ইব, তস্্িক্নক্রামত্যথেতরে 
সর্ব এবোৎক্রামন্তে ; তম্মিতশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্এব 
্াতিষ্ঠান্তে । তদ্থ। মক্ষিকা মধুকররাজানমূতক্রামন্তং 
সর্ববা এবোৎক্রামন্তে, তম্মিত্শ্চ প্রতিষ্ঠমানে সব্ববা এব 
প্রাতিষ্ঠন্তে, এবং বাওঅনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে শ্রীতা প্রাণ, 
সনবত্তি ॥ ২৭ ॥ ৪ ॥ 

সঃ (প্রাণঃ ) অভিমানাৎ / তেমানশদ্দাদশনজাতাত ) উদ্ঈীং উতক্রামতে 
ইব ( দেহাদ্বহিরন্থমিন প্রবুন্ত; ), | বস্তস্থ ন উৎক্রান্তনা]; তন্মিন (প্রাণে) 
সপ তি পপ পপ 

২) তাৎপর্য প্রাণ শবে প্রাণবাযু ও ইন্রসমন্ি সমস্তকেই বুঝায়। তগ্মধ্ প্রাণবাযুই প্রাণবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা মৃখা। মুখা প্রাণ য়পত: এক হইলেও বৃত্তিতেদে বা তিন ছিন্ন ক্রিয়ান্মারে পাচপ্রকারে বিত্ত হয়) বখ]-প্রাণ। অপান, ব্যান, উদান ও সমান। তন্মধো, উত্ধগানশীল এবং মুখ-নাসাদি স্থানগত প্রাণ, পায়ু প্রভৃতি স্বানবন্তী অধোগাষী অপানুঃ সর্বব- পরীরবন্তী এব' আকুঞচন প্রসারপাদিশীল-_ব]ান, উন্নয়নকারী এবং উদগারাদি-সাধক--উদ্লাম, এবং শগীরগব তৃক্ত ও গীত অন্র-জঙাদির রসরুধিরাদিতাব-লাধক-__নষান। প্রাধায়াধ কাধ্যে এ লফলেন (বশেষ বিশেষ জবস্থা জবার বিশেষ জাবশ]ক হয়। 



প্রশ্বোপনিষৎ। | ৩৭ 

উৎক্রামতি সতি, অথ ( অনন্তর ) ইতরে ( অপরে ) সব্বে এব প্রাণাঃ ( চক্ষুঃ- 

প্রভৃতয়ঃ ) উতক্রামান্তে ( বহিবিতুৎ প্রবৃত্তাঃ ); তশ্মিন্ ( মুখ্যপ্রাণে ) চ [ পুনঃ)' 

প্রতিষ্ঠমানে ( সুস্থিতে সতি ) সব্বে এব (চক্ষুঃপ্রভতয়ঃ) প্রাতিন্তন্তে তস্থুস্থিতা 

বভুবুঃ)। তত (তত্র) বথা (দৃষ্টান্তঃ)__মধুক্ররাজানং ( মঞ্ষিকারাজং ) 
উতক্রাম্ত ( উদ্গচ্ছন্তৎ ) [ অন্থস্থত্য ] সর্বা এব মক্ষিকা উৎক্রামস্তে, তশ্মিন্ 

(»মধুকররাজে ) প্রতিষ্ঠমানে ('অবস্থ্িতে সতি ) সর্বা এব( নক্ষিকাঃ ) প্রাতিষ্স্তে 

(অবস্থিতা ভবস্তি। বাক, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রৎ চ (বাগাদয়ঃ প্রাণা অপি) 

এবং ( মক্ষিকাবদেৰ প্রাণান্ুসারিণঃ )। তে (বাগাদসবঃ ) [ প্রাণমাহাত্মাদর্শনেন ] 

গীতাঃ | সন্তঃ ] প্রাণ, স্বস্তি (শ্রেষ্ঠতয়। স্বস্তি )।॥ 

সই প্রাণ যেন অভিমানে উদ্ধে উতক্রান্ত হইতেই দেহ হ্হাতে বহিগত 

হইতেই যেন ) প্রবুন্ত হইল; সে উতক্রমণে প্রবুশ্ত হইলে পর, অপর সকলেও 

উতক্রমণে প্রবৃগড হইল; পুনন্বার €সই প্রাণ স্থির হইলে পর, সকলেই সুন্থির 

হইল। এ বিষয়ে ৮ষ্টান্ত এই--ঘেমন মধুকর-রাজকে (মৌমাছির রাজাকে ) 
উৎক্রান্ত হইতে দেখিলে, সমস্ত মধুমক্ষিকাই উতক্রান্ত হইয়া থাকে, এব সে 

স্ুস্থির হইলে, অপর সকলেও সুস্থির হইরা থাকে, বাক্, ননঃ, চক্ষু, শোত্রও 

ঠিক এইরূপ । তাহারা প্রাণমাভাআ্মযদশনে গ্রীত ভইয়। প্রাণকে শ্তব করিয়। 

থাকে | ২৯ ॥ 5 ॥ 

শাঙ্রভাষ্যম্। 

সচ প্রাণ) তেষামঅর্দধানতামালক্ষ্য অভিমানাৎ উদ্দমুতক্রামত ইব 

উৎক্রামতীব' ইদমুংক্রান্তবানিব স রোষাক্লিরপেক্ষঃ, তস্সিন্,তক্রামতি নদ্ুত্ত তং 
ষটান্তেন প্রত্যক্ষীবরোতি,_-তশ্সিন্নতক্রামতি সতি অথ অনস্তরমেব ইতরে সর্ব 

এব প্রাণাশক্ষুরাদয় উৎক্রামস্তে উৎক্রামস্তি উচ্চক্রমুঃ ; তশ্মিং্চ প্রাণে প্রাতিষ্- 

মানে তৃষ্ঠীং ভবতি অন্ুতক্রামতি সতি সর্ব এব প্রাতিষ্ঠান্তে তৃষ্কীৎ ব্যবস্থিতা 
বতৃবুঃ। তৎ তত্র যথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানৎ মধুকররাজানম 
উৎস্তামন্তৎ প্রতি সর্ব এব উৎক্রামস্তে তশ্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ববা এব প্রাতিষ্ঠতে 
প্রতিতিষ্ঠস্তি । যথায়ং দৃষ্টান্ত, এবং বাউমনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চেত্যাদয়ঃ, তে 

উংস্থজযা শ্রদ্ধা নতাং ঝুল! প্রাণমাহাত্ম্যং শ্রীতাঃ প্রাণৎ স্বন্বত্তি স্বস্তি ॥ ২০ ॥ ৪ | 



প্রশ্নোপনিষং 

ভাব্যানুবাদ। 

সেই প্রাণ তাহাদের অশ্রদ্ধা অবলোকনে অভিমানবশতঃ যেন উদ্ধে 

উতক্রান্ত হইবারই উপক্রম করিল,__মর্থা অগ্যের অপেক্ষা না করিয়া 

যেন ক্রোধসহকারে' এই' শরীর পরিত্যাগ করিতেই উদ্যত হইল। 

প্রাণ উতক্রমণোদ্ভত হইলে' পর যাহা ঘটিয়াছিল, দৃষ্টান্ত দ্বারা তাড়া 

প্রত্যক্ষায়মাণ করিতেছেন-_সেই প্রাণ উতক্রমণোষ্ভত হইলে, পরক্ষণেই 

চক্ষুঃ প্রভৃতি অপর সমস্ত প্রাণ ( করণবর্গ ) উৎক্রান্ত হইবার উপক্রম 

করিয়াছিল; এবং সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর-_তৃষ্দীংতাব অব- 
লম্বন করিলে পর, তাহারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অর্থাৎ 

স্থিরভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে | দৃষ্টান্ত এই ]__জগতে 

মক্ষিকাসমূহ অর্থাত সমস্ত মধুকরগণ যেমন স্থীয় রাজাকে-_মধুকর- 

রাজকে উৎক্রান্ত ( উডঢীন ) | দশন করিয়া | সকলেই তাহাকে লক্ষ্য 

করিয়া, উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং সে প্রতিঠিত হইলে, যেমন 

সকলেই প্রতিষ্ঠিত হুইয়া থাকে; এই দৃষ্টান্তটি যে প্রকার, এই 

প্রকারে সেই বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ এবং শ্রোত্র প্রভৃতি প্রাণসমূহ অশ্রদ্ধা 

পরিত্যাগ করিয়া--প্রাণের মাহাত্া অবগত হইয়া, 'গীতিলাতকরতঃ 

প্রাণকে স্তুব করিয়৷ থাকে ॥ ২০ ॥ ৪॥ 

এযোহগ্রিত্তপত্যেষ সূর্ধ্য 
এষ পঙ্জজ্ন্যো মঘবাবেষ বাযুঃ | 

এষ পৃথিবী রয়ি্দেবঃ 

সদসচ্চানৃতঞ্চ যৎ॥ ২১ ॥:৫॥ 

[ তৎস্বাতিমেবাহ এষ ইত্যাদিন!। ]__-এষ (প্রাণঃ) অগ্নিঃ [সন্] তপতি (তাগং 

করোতি) এষঃ ( প্রীণঃ ) কুর্যঃ [ স্ প্রকাশতে || এষ; গর্জন্যঃ ( মেঘঃ লন্) 

[বর্ধতি |! এষঃ মঘঘবান্ (ইন্ত্ঃ সন্) [সর্ব রক্ষতি || এধঃ বায়ুঃ [সন প্রৰাতি] 
| এক সম্ধত্র যথাযোগ্যৎ ক্রিয়াপদৎ যোজনীয়ম্। ] এবঃ দেবঃ ( প্রফাশীত্মা ) 



গ্রশ্নৌপনিষহ। ৯৩৯ 

পৃথিবী ধেরিত্রী) রয়িঃ ( অন্পৎ চন্দমাঃ ) সৎ ( হুক্ষং কারণং) অসৎ হ্থেলং কার্যং) _ 
চ অমৃতৎ ( দেবভোজ্যম্, অমরণস্বভাবং ব্রহ্গাদিভাবো বা) চ (অপি) যদ 
[তদপি এষ প্রাণ ইতি শেষঃ] । 

[এষ ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাণস্ততিই কথিত হইঢতহ্ছে ]- এই প্রাণ অগ্নি 
হইয়া তাপ দিতেছেন ; ইনি সৃধ্য, ইনি পঞ্জন্ ,( মেঘ ), ইনি মঘবান্ (ইন্তু ) 
হাঁনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, এবং ইনি 'প্রকাশম্বভাব রয়ি ( অন্ন হচন্ত্র )। [ অধিক 

কি, ] বাহা, সৎ (শ্ুক্ম ), অসৎ (স্থল) এবং অমৃত [তাহাও ইনি ] ॥ ২১ ॥৫| 

শাঙ্কর-ভাষ্যম। 

কথম্ এষ প্রাণঃ অগ্রিঃ সন তপতি জবলতি; তথা এষঃ কৃর্য্যঃ সন্ 

প্রকাশতে ; তথা এষঃ পক্জন্থঃ সন বর্ষত্ি। কিঞ্চ, মঘবান্*ইন্দুঃ সন্ প্রজা 

পালয়তি, জিঘাংসন্যন্ুররক্ষাংসি । এষঃ বাধুঃ আবভ-গ্রবহাদিভেদঃ | কিঞ্চ, 

এষঃ পুথিবী, রয়িদেবঃ সর্ধসা জগিং, সৎ মূর্ভম্ অসৎ অমর্দঞ্চ অমৃতঞ্চ মর্দেবানাৎ 

স্থিতিকারণম ॥ ২১ ॥ ৫ ॥ 

| ভাষ্যানুবাদ। 
কি প্রকার ?--এই প্রা্ধ অগ্নি হইয়৷ তাপ দেন--প্রন্থলিত হন; 

সেইরূপ ইনি সূর্য হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ ইনি পর্জন্য (মেঘ) 
হইয়া বর্ণ করেন। আরও-_-মঘবান্--ইন্দ্র হইয়। প্রজাগণকে 

পালন করেন,__অসুর এবং রাক্ষসগণকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন; 

ইনিই আবহ-প্রবহাদি ভেদসম্পন্ন বায়ু। অপিচ, এই দেব পৃথিবীরূপে 

সমুদয় জগৎকে ধারণ করেন এবং রয়ি (চন্দ্র) হইয়া সমস্ত জগতের 

| পোষক হন ]। আর সং-_ূর্ত (স্কুল) ও অসৎ- মূর্ত ( সুক্ষন ) এবং 
দেবগণের জীবনসাধন যে, অমৃত, [ তাহাও এই প্রাণ ]॥ ২১ ॥ ৫॥ 

অরা ইব রথনাতৌ প্রাণে সর্ধবং প্রতিষ্ঠিতমূ। 
খচো যজ.হৃষি সামানি যজ্ঞ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥২২॥ ৬॥ 

প্ কিং বনা, রথনাভৌ ( রথচক্রস্ত নাভিরন্ধে, ) অরাঃ (খলাকাঃ ) ইব 

প্রাণে (সংসারচক্রনাভিভূতে ) সর্ব (বক্ষামাণশ্রদ্ধাদি নামপর্য্যস্তং, অগ্সি-চন্রা- 
দিকৎ বা ) প্রতিষ্ঠিতং | [ বিশিষ্যান ] খচঃ, যি, সামানি, এতে ভ্রয়ো বেদাঃ) 
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বজ্ঞঃ (বৈদিকী ক্রিরা), ক্ষলং (পালয্বিত্রী জাতিঃ ) বক্ষ (যন্জ্রসম্পাদকো 

দ্বিজাতিঃ )। চ (অপি) [ প্রতিষ্ঠিতমিতি শেষঃ ] ॥ 

আর বেণী কি? রথচক্রের নাভিতে শলাকা-সমূহের হায় [শ্রদ্ধাদি নাম 

পর্য্যস্তই অথবা অগ্নিচন্দরাদি ] মস্ত এই প্রাণে অবস্থিত রহিয়াছে, খক্, এবং যজুঃ 

ও সামবেদ, য্্, ক্ষভ্রির এবং বান্ধণও [ এই প্রাথে অবস্থিত রহিয়াছে )] ॥ ২২।১ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কিং বহুনা, অর ইব রথনাভৌ শ্রদ্ধাদি নামাস্তং সব্ধং স্থিতিকালে প্রাণে 
এব প্রতিষ্ঠিতম্। তথা খচো মজ্ংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্াঃ, তৎসাধ্যম্চ যজ্ঞঃ, 
ক্ষত্ু্চ সর্বস্য পালয়িতৃ, ব্রহ্ম চ বজ্ঞাদি-কর্মমকর্তৃত্বেহধিকতঞ্চ, 'এবৈষ প্রাণ্ঃ 

সর্বম্ | ২২ ॥ ৬ | 

ভাষ্যান্থুবদ | 

অধিক কি, রথের নাতিতে অর বা শলাকাসমূহের ন্যায় শরীরাব- 
স্থিতিকালে [বক্ষযমাণ| শ্রদ্ধ। হইতে 'মাম পর্যন্ত সমস্তই প্রাণে অবস্থিত 
[ আছে | (১২)। সেইরূপ, খক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ মন্ত্রসমূছ, 
ন্্-সাধ্য যন্জর, সর্ববপালক ক্ষত্রিয় এবং যজ্ঞাদি কর্ণের কর্তৃহ্াধিকারী 
ব্রাহ্মণ, সমস্তই এই প্রাণ ॥ ২২ ॥ ৬॥ 

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে 

স্বমেব গ্রতিজায়ুসে। 
তৃত্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিম1 বলিং হরস্তি 

যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥২৩.।৭। 
অপিচ, [হে গাণ!] ত্বম এব প্রজাপতি: সন্ গর্জে (মাতৃজঠরে ) চরসি 

( ভিষ্ঠসি ), প্রতিজায়সে (মাতাপিত্রোরনুরূপঃ সন্ উৎপদাসে )[চ]। হে প্রাণ! 
ইমাঃ প্রজা; ( মন্ষ্তপরতৃতয়ঃ ) তু (পুনঃ ) তুতযং বলিং ( ভোজ্যং উপহারং ) 
হস্ত যঃ ত্বং প্রাণৈঃ ( চক্ষুরাদিভিঃ ) সু প্রতিতিষ্ঠসি (ধিরীরে বর্তসে ) 

». পিপাসিসীটি পাশ ৮০৮ শিক শেপ শিপিপান্পাস্পীক্ কিস চে সর্প তা এ এপ স্পা দআান্জিকল | ক ও ৮৬ 

( ১২) তাৎপর্া- -এই উপনিহদেই ষ্ঠ প্রশ্নের র্ধ মন্ত্রে শুদ্ধি নাষপ্াস্ত পঞ্চদশ কলার 
উল্লেখ আছে। 

€ 
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হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতি হইয়া গঞ্ডে বিচরণ কর এবং [ মাতাপিতার ] 
অন্থরূপ হইয়া জন্ম লাভ কর ।ভে প্রাণ! যে তুমি 'প্রাণসমূহের (চক্ষুঃপ্র্ততির ), « 

সহিত অবস্থান কর, | সেই | তোমার উদ্দেশে ইহারা সকলে ( মনুষ্যপ্রভৃতিরা ) 

বলি ( ভোজা ) উপহার প্রদান করিয়া গাকে ॥ ২৩॥,৭ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। , 

» কপ) সং গ্রজাপতিনপি, ঈ ন্বসেল গে চবসি, পিতুশ্মাতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ 

প্রতিজায়সে; গ্রজাপন্তিহাদেন গ্রাগেণ সিং তব নাতৃপিতৃত্বম ; সর্বাদেভ-দেহা- 

কৃতিচ্ছন্মন। একঃ 'প্রাণঃ সর্দমাম্মাসীতার্থ:- তুভাৎ ত্বদর্থায় ইমাঃ মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাস্ত 

হে প্রাণ! চক্ষুরাদিদ্বারৈঃ বলিৎ হরস্তি। যতন্বং গ্রাণৈশ্চক্ষুরাদিভিঃ সঙ্গ গ্রতিতিষ্টসি 

সর্নশরীরেযু, অতম্থভ্যং বলিৎ হরম্থীতি যুকমূ। ঢভাক্তাসি যতস্বং তবৈবান্তং 

সর্বং ভোজ্াম্ ॥ ১৩ ॥ ৭ | 
ভাষ্যান্বাদ। 

আর যিনি প্রজ্াপ্তিরূপও বটে, তুমিই তত্রপে গর্ভে বিচরণ কর 

এবং পিতা ও মাতার অনুরূপ হইফ়। জন্ম পরিগ্রহ কর । প্রজাপতিত্ব- 

নিবন্ধন ভংপূর্বেব্ই তোমার মাতা-পিতৃস্বরূপত্ব সম্পন্ন আছে। তুমিই 
এক প্রাণ সমস্ত দেহ ও দেহি-চছছলে সর্ববাত্ক হইতেছ। হে প্রাণ! 

এই যে মনুষ্যাদি পজাগণ (প্রাণিবর্গ ), সকলেই তোমার উদ্দেশে 

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বলি ( ভোগা বস্তু) উপহার দিয় থাকে। 

ষে হেতু তুসি চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমুদয়ের সহিত সমস্ত শরীরে অবস্থিতি 

কর, এই কারণে তোমার উদ্দেশে যে বলি আহরণ করে, ইহা সমুচিতই 

বটে। যেহেতু তুমিই ভোক্ত! এবং অপর সমন্তই তোমার ভোজ্য বা 

ভোগাঠ (১৩) ॥ ২৩ ॥ ৭॥ 
পাপা শপ শপ আপা লট তত পেস 

(১৩) তাৎপধা স্ প্রাণ" যখন ্রজাপতিত্বরপ, এবং  প্রঙ্জাপতি ধন সববাত্মক, ২ তখন প্রাণও 

সর্বাক্বক ; হৃতরাং প্রাণের পক্ষে মাতা-পিতৃন্বরূপঘ্য ও পুররূপে গর্ভস্থ সহজেই উপপন্ন 

ডষ্টতে পারে। জীবদেছে চঞ্ষুপ্রভৃতি ইন্দিয়গণ নিজ-নিজ বিষ গ্রহণ করে, কিন্ত প্রাণ তাঁছা 

কড়েনা; প্রাণের গ্রহীযোগণ কোন বিষষ নাই, চক্ষঃ প্রভৃতি উত্ভিবগণ যে সমুদয় বিষয় গ্রহণ 

করে, তাহ! হারাই দেহে প্রাণ-রক্ষার বাধ! ছয়। এই কাঙণে শ্রুতি বলিতেছেন ঘে, প্রজাগণ 

যের়প স্বীয় রাজার উদ্গেশে বলি উপহার জেয, চক্ষু; পুতি ইন্দিরগণঞ্ প্রাণের গ্র!ধ!$ অবগত 

হই) ওছুদ্দেশে যেন বিষয় রাশি উপহার দিয়া খাকে। 



১ গঞণ্োপিনিষতৎ। 

দ্েেবানামপি বহ্িতম? পিতুণাং প্রথম! স্বধ! | 

খষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরপামসি ॥ ২৪ ॥ ৮ ॥ 

বিভৃতান্তরমাহ_দেবানাধিতি _[ভেপ্রাণ! | [ত্বং) দেবানাং সন্বন্ধে 

বজ্তমঃ (অতিশয়েম ইবিবাহকঃ), পিহুণাহ (অগ্নি স্তাদীনাং ) প্রথমা 

( শেষটা) স্বধা (তৃপ্রিসাধনম্), [তগা ] অথব্বাঙ্গিরসাম ( অঙ্গিকসইতানাম 

অথর্বণাম্ ) ধবীধাং ( ( চক্ষুরাদিপ্রাণানাং ) সত্যং (যথার্থ ভূঁতং) চরিতম্ ( দেহধারণ- 

রূপং চেষ্টিতম্) অসি ( বদি ইতার্থঃ )॥ 
[হে প্রাণ] তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ বহ্িস্বরপ এবং পিতৃগণের স্বধা 

বা তৃপ্তিসাধন, অণর্বাঙ্গিরর খধিগণের (প্রাণসমুহ্ের । সত্য চরিত বা 

চেষ্টাস্বরূপ[ ভ3]॥১৪॥ ৮॥ 

শাক্ষর-ভাষাম্। 

কিঞচ, দেবানা মিন্জ্রাদীনাম্ অপি ভবসি তং বহ্িতমঃ হবিষাং গ্রাপয়িতৃতমঃ | 
পিত্ থাং নান্দীমুখে শাদ্ধে বা পিতৃভ্োো দীয়তে স্বধা অন্নং, স| দেব প্রদানমপেক্ষ্য 
প্রথমা ভবতি) তন্তা অপি পিভৃভ্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেতার্থঃ। কিঞ্চ, খষীণাং 
চক্ষ্রাদীনাং প্রাণানাম্ অথর্বাঙ্গিরসাম্ অন্গিরসভতানাম অথর্বণাং তেষামেব 
প্রাণো বা অথর্বা” ইতি শ্রুতেঃ | চরিতং চেষ্টিতং সত্যম অবিতথং দেত- 
ধারণাছ্যাপকারলক্ষণৎ ত্বমেবামি ॥ ১৪ ॥ ৮ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

আরও, ইন্দ্রাদি দেবগণের সম্বন্ধে তুমি বহ্িতম অর্থাত সর্বেবাত্ম 
হবিঃ-প্রাপক (যজ্জীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক )। নার্দীমুখ শ্রাঙ্ধে 
পিতৃগণ উদ্দেশে যে স্বধা অর্থাৎ অন্ন প্রদত্ত হয়, দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য. 
প্রদানের প্রথমেই তাহা দত্ত হয়, অর্থাৎ দেবগুণের উদ্দেশে ষজ্ভাদি 
ক্রিয়া করিতে হইলেও প্রণমে নান্দীমুখ শ্রান্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে 
অন্নদনান করিতে হয়; এই কারণে স্বধাকে, ' প্রথমা” বলা হইয়াছে। 
তুমিই পিতৃগণ উদ্দেশে সেই স্বধারও প্রাপয়িতা ঝা প্রাপক। আরও 
এক কথা, অঙ্গিরস্ অর্থাৎ অঙ্গিরসম্বরপ অধর্ববন, খধিগণের অর্থাৎ 



প্রশ্নোপনিষৎ। ৪৩ 

চক্ষুঃপ্রভৃতি প্রাণসমুহের সত্য--যথার্থ চরিত- -অর্থাৎ দেহ ধাররূপ 

চেষ্টাও তুমিই । অতি হইতে জানা যায় ষে, 'প্রাণই অথ্ববা। 
| তদনুসারে “অধর্ববা” শব্দে 'প্রাণ' অর্থ বুঝিতে হইবে ]॥ ২৪॥ ৮ 

ইন্্রস্্ং প্রাণ তেজসা, রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা। 

ত্বমস্তরিক্ষে চরদি সৃর্য্যস্্ং 'জ্যোতিষাম্পতিঠ ॥ ২৫॥ ৯॥ 

কিঞ্চ, হে প্রাণ! তম্ ইন্্রঃ (দীপ্তিমান্ পরমেশ্বরঃ, ব্রহ্মা বা) [ পূর্বং মঘোন 

উক্তত্বাং নেহ ততপরিগ্রাতো গ্ঠাযাঃ পুনরুক্তিগ্রসঙ্গাৎ]। অসি (ভবসি)। তেজসা 

( খীধোণ ) রুদ্রঃ (জগতসংহারকোহসি )। পরি ( সমস্তাৎ ) রক্ষিভা | চঅসি]। 

তং শ্্যঃ ( সন্) অন্তরিক্ষে ( ছ্যলোকে ) চরসি (ভ্রমসি )। তৎ জ্যোতিষাৎ পততিঃ 

(প্রঃ) অসি ]|॥ 

হে প্রাণ! তুমি ইন্্রন্বরূপ (পরমেশ্বর বা বঙ্ধা), তুমি তেজে রুদস্বরূপ, 

এব সব্বতোভাবে রক্ষকও হও | তুমি হর্যারূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করু, এবং 
তুমিই জোতিঃসমুতের পতি বা প্রড়] ২৫ ॥ ১ ॥ 

শাঙ্গর-ভাব্যম্। 

কিঞচ, ইন পপমেশ্বরন্ৎ ৩ে প্রাণ! তেজসা বীষ্যেণ কপ্দোইসি সংত্রন্ জগৎ । 
স্থিতৌ চ পরি সমন্তাৎ রক্ষিতা পালয়িতা ; পরিরক্ষিতা ত্বমেব জগতঃ সৌম্যেন 

দ্ীপেণ। তম অন্তরিক্ষে অজস্রৎ চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাৎ সু্যন্তমেৰ চ সব্ষেষাং 

জ্যোতিষাৎ পুতিঃ ॥ ২৫ ॥ ৯ ॥ ৮ 

ভাষ্যান্বাদ। 

অপিচ, হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর, [ এবং তুমিই ] 

স্বীয় শক্তিবলে জগণ্ুসংহারকারক রুদ্র, এবং স্থিতিকালেও এক তুমিই 
শান্তরূপে সর্ববতৌতভাবে*জগতের রক্ষিতা-_পরিপালক । তুমি সূর্যারূপে 

অন্তরিক্ষে উদয় ও অন্তময় দ্বারা অনবরত বিচরণ কর, এবং তুমিই 

সমস্ত জ্যোতিরও পতি বা প্রভু ॥২৫॥৭৯॥ 



৪৪ প্রাশ্বাপনিষ। 

যদ] তৃমভিবর্ষস্যথেমা? প্রাণ তে প্রজা; । 

আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়াম্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬ ॥ ১০ ॥ 

অপিচ, হে, প্রাণ! ভু যদা অভিবর্ধসি ( পজ্জন্তরূপেণ বারি মুধ্সি ), অথ 

(তেদ| বর্ষণানস্তরং ) তে (তব) ইমাঃ প্রজাঃ (প্রাণিনঃ ) 'কানায় ( ইচ্ছান্ুরূপং ) 

অন্নং ভবিষ্যক্তিং ইতি (হেতোঃ ) আনন্দবূপাঃ “€ অতিশায়ন 'আনন্িতাঃ সন্তঃ ) 

তিষ্ঠন্তি (মোদন্তে ইত্ার্থঃ)। যদবা, প্রাণতে' ইত্যেকৎ পদ, বর্ণনস্তরং প্রজাঃ 

প্রাণতে প্রাণচেষ্টাং কুন্বস্তীত্যর্থঃ। অগ্তৎ সমানম্। 

হে প্রাণ ঠুমি খন [মেঘরূপে বারি ] বর্ষণ কর, তাহার পরহ 'হচ্ছান্্প 

অন্ন হইবে? «এই মনে করিকা তোমার এই সকণ প্রজা আনন্দিত হইয়া 

থাকে ॥ ২৬ ॥ ১০] 

শাঙ্করভাষাম্। 

যদ] পঞ্জন্তে ভূত্বা অভিবর্ষসি স্বং অথ তদা অন্ন প্রাপ্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রাণতে 

প্রাণচেষ্টাং কুন্বস্তীত্যর্থ:। অথবা প্রন! তে তব হম: প্রজা; স্বাস্মগুতাঃ হদর- 

সংবন্দিতাঃ ইদভিবর্ষণপর্নমার্রেণ চানলীপপাঃ স্থখং প্রাপ্ট। হব সত্যঃ তিষ্ান্ত | 

'ঝ।মার ইচ্ছাতে ন্নৎ ভবিষ্যতি। ইত্যেবমভি গ্রারঃ ॥ ১৩ ॥ ১০ ॥ 

ভাষ্যানুধাদ। 

তুমি যখন মেঘ হইয়া বমণ কর, শুখন এই প্রজাগণ প্রাণিত 

হয় অর্থাৎ প্রাণের উপযুক্ত চেষ্টা করে, ( ঝচিয়া থাকে')। অথবা হে 
প্রাণ! তোমার আত্মভূত এহ প্রজাগণ তোমার অন্নে পরিবন্ধিত হইয়া, 

তোমার বারিবর্ষণ-দর্শনমাত্রেহ আনন্দরূপ অর্থাৎ স্ুখশ্প্রাপ্ত হইয়াই 

যেন অবস্থান করে। [| তাহাদের ] অভিপ্রায় 'এই যে, [ এখন ] 

ইচ্ছামত অন্ন (শস্য) হহবে, | তাই তাহারা সুখী হয় ]1২৬॥ ১০ ॥ 

ব্রাত্যস্ত্ং প্ররণৈক খষিরভ। ₹ [বশ্বস্য সপতিঃ। 

বয়মাদ্যস্য দাত।রঃ পিতা তব মাত নঃ ॥ ২৭ ॥ ১১. 

কিঞ্চ। হে, প্রাণ! ত্বৎ ব্রাত্যঃ ( প্রথমজত্বাদেব সংস্কারক-পিত্রাদেরভাথাৎ 
পা শিশিশীট শী  জলপনপালিপদ লক 

পা সপ পপি তি পিপি ক 

+ প্রাশেকধিরও। (বশ্বস্ত খা পা5১। 



প্রশ্নোপনিষতৎ। ৫ 

অসংস্কতঃ, ) এক-খষিঃ ( একধিনামকোহগ্রিঃ সন) অত ( ২বিভোক্তা )| তথ! | 

বিশ্বস্ত ( জগতঃ ) সৎপতিঃ ( সাধায়ান্ অধিপতিঃ )| অসি ]। বয়ং ( করণবগীঃ ) 

আগ্শ্্র (প্রথমজস্ত ) তব (প্রাণন্ত )[ ভক্ষণীয়স্ হবিষঃ, ] দাতারঃ | ত্বৎ মাত- 

বিশ্বনঃ (বায়োঃ ) পিতা (জনকঃ ), অথবা, হে মারি! ত্বৎ নঃ ( অস্মাকং) 

4 [অসি]॥ 

“হে প্রাণ! তুমি প্রাত্য (উপনয়না দি গংসকারহীন), একধিনাম € অগ্রিরূপে অন্তা 

; হবিভোক্তা ), এবং জগতের উত্তন প্তিস্বরূপ। আমরা আদি পুরুষ তোমার 
তক্ষণীয় [হবিঃ] প্রদান করিয়া থাকি । হে মাতরিশ্বন্ (বাযুরূপিন্) তুমি আমাদের 
পিতা, অথবা তুমি মাতরিশ্বা__বারুর পিতা (কারণস্বরূপ )॥ ২৭ ॥ ১১ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কিঞ্চ, প্রথমজত্বাদগ্তস্ত সংস্করুরভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যন্ং স্বভাবত এব শু 

হত্যভিপ্রায়ঃ। হে প্রাণ এক খষিঃ ত্বম্ আথর্বণানাং প্রসিদ্ধ একধিনাম! অগ্রিঃ সন্ 

অন্তা সব্বহবিবাম্। তুমেষ বিশ্বস্ত সর্বস্ত সতো বিদ্যমানস্ত পতিঃ সৎপতিঃ, .সাধুব্বা 

পতিঃ মংপতিঃ। বরং পুনরাগ্ন্ত তব অদনীয়স্ত হবিষো! দাতারঃ। ত্বং পিতা 

ন।তরিশ্ব! হে মাতরিখন্ নোহক্গাকম্। অথবা মতরিশ্বনঃ 'বায়োঃ পিতা ত্বম্। 
অতম্» সব্শ্তেব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধাম্ ॥ ২৭ ॥ ১১ ॥ 

ভাব্যান্্বাদ। 

(পচ হে প্রাণ, সর্ববপ্রথমে সমুৎপন্ন বলিয়া অপর কেহ সংস্কার- 
কারক না থাকায়, তুমি সংক্ষার-হীন রাত্য ১৪) অভিপ্রায় এই যে, তুমি 

শি তি শনি 0875755258৯ শা াী্পীশি ২ ক্িশটি শি ২ তাপ পাট রি নু 

(১৪) তাৎপর্ধ -ব্রাতা সন্বক্ধে বাজবকা বলিয়াছেন--“অত উদ্ধং পতন্তোতে সর্বধন্ম- 

বহি তাঃ। সাবিত্রীগতিতা ব্রাতা। ব্রাত্যন্তে!মাদৃতে ক্রতোঃ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বেগ 
জাত যদি হু খ নিন্দিষ্ঠকালে উপনয়ন দংক্কার লাত ন। করে, তাহ হইলে 'ব্রাত)' সংজ। প্রাপ্ত 
হয়। তাহার সর্ববধর্ণগহিত, পাঁতকী। ব্রাত্যন্তোম বজ্ঞদ্ধার। তাহার। নিকতিলাত করে। আলোচা 

স্থলে, পরাগ বখন প্রথমজাত, তৎকু।লে এমন কেহ ছিল ন!, বাহ দ্বার] প্রাণের বৈধসংক্কার 

মম্পন্ন ংউতে পারে। তাহার ঝুলে প্রাণের ব্রাত্যত। দোষ ঘটে; ব্রাত্যদোবহ্ ব্যক্তি অপবিত্র 
হইলেও উক্ত এতি গ্রাণস্ততি প্রঙ্গে বখন 'রাত্য' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহ! প্রাণের 

নিন্াব্যগ্রক হইতে পারে ন। নিচ্ব। হইলে আরস্তুতি হয় না। এই কারণে ভাষ্/কার বলিয়াছেন 
ষে, প্রাণ ব্রাতা- সংস্কারহীন হইলেও হ্বভাবশুদ্ক, অর্থাৎ তাহার শুদ্ধির জন্ত আর কোনপ্রকার 
নংস্কারের জপেক্ষ। হয় না? সুতরাং তাহার পাবজ্রতারও কোন ব্যাধাত ঘটে ন1। 



৪ধ গ্রশ্নৌপনিবৎ। 

তাদুশ হহয়াও স্বভাবতই বিশুদ্ধ তুমি একধধষি অর্থাৎ আথর্ববণদিগের 

প্রসিদ্ধ একবিনামক অগ্নি হইয়া সমস্ত হবির (যজ্জীয় দ্রব্যের) ভোক্তা ; 

তুমিই বিগ্তামান সমস্ত জ্গতের পত্তি-_সৎপতি, অথবা সতপতি অর্থ_ 

সাধু ( উত্কৃষ্ট ) গতি ।'আমরা কিন্তু আদা বা প্রথমোতপন্ন তোমার 

তক্ষণীয় হবির দাতা। হে মাতরিশ্ম! ( মাতরিশ্বন বায়ো ) | তুমি 

আমাদের পিতা। অথবা তুমি মাতরিশ্বা__ বায়ুর পিতা ; এই কারণে 

সমস্ত জগণ্সম্থন্জেই | তাহার ] পিতৃ সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ ১১॥ 

বা তে তনুর্ববাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, ঘা চ চক্ষুসি। 
যা চ মননি সম্ততা, শিবাং তাং কুরু মোতক্রমীত ॥২৮।১২॥ 

| কিং বহুনা |-তে ( তব )যা তনুঃ ( বাকৃশক্তিরূপা ) বাচি ( বাগিন্ছিয়ে ) 

প্রতিষ্ঠিত (স্থিতা ) মা (তনূঃ) শ্রোত্রে ( শ্রবণেন্দথ্িয়ে ), ঘা চ (অপি, তনুঃ) 

টক্ষুষি [ গ্রতিষ্টিতা ), বা চ (অপি)'মনসি। অশ্বঃকরণে ) সন্ততা ( অনুগতা ) 

| বর্তীতে ]। তাং ( তনূৎ ) শিখাং ( কল্যাণময়ী, ) করু ; মা উতক্রমীঃ (উ২- 

ক্রমণৎ মা কাষীঃ )৭ অত্ৈব [হষ্টেতি ভাব: ]॥ 
| হে প্রাণ! | তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, এখং যাহা শোত্রে ও 

চন্ষুতে [ প্রতিষ্ঠিত আছে ]1 আর বাহ! মনেতে সন্তত বা শিরতভাবে রহিয়াছে ) 

তাহাকে ( সেহ ৬ন্থকে) শিব কল্যাণময় কর) উৎঞ্মণ করিও না; অর্থাৎ দেই 
হইতে বহিগত হহও না ॥ ০৮ ॥ ১২ ॥ 

| «* শাঙ্কর-ভাম্যমূ। র ্ 

কিংবহুনা, যাতে ত্বদীয়া তনুঃ খাচি প্রতিষ্ঠিতা--বর্তুতেন বদনচেষ্টাং 

কুববতী। যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি। যা মনসি সঙ্কল্লাদিব্যাপারেণ সম্ভতা__ 

মমন্ুগতা তনুঃ, তাং শিবাৎ শান্তাৎ কুরু, মা উৎক্রপীঃ উৎক্রমণেনাশিবাং মা! কার্ষী- 
রিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥ 

ভাষান্ুবাদ। * ৭ 
€ 

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; স্বদীয় যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, 

অর্থাৎ বকে বাগিশ্রিয়ের কান্য সম্পাদন করে) যাহা শবণোক্দরয়ে 



প্রঞগ্গোগনিষং। ৭ 

এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে [ প্রতিষ্ঠিত |, আর যে তমু মনোমধ্যে সংকল্লাদি 

ব্যাপার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুগত আছে, তাহাকে (সেই তনুকে) 

শিব-_ প্রশান্ত কর; উৎক্রাস্ত হইও না, অর্থাৎ, উত্রুমণ দ্বারা তনুকে 

অমঙ্গলমর়ী করিও না ॥ ২৮ ॥ ১২ ॥ পি 

প্লাণস্তেদং বশে সর্ববং দ্িদিবে যৎ প্রতিঠিতয্ | ০ 
মাতেব পুত্রান্ রক্ষন্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি 1২৯।১৩। 

ইত্যথব্নবেদীয় প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২॥ 

| বিশেষ প্রাথনয়া প্রাণস্থতিমুপসত্ভরতি প্রাণস্তেত্যাদিনা ] ]-ত্রিদিবে 

(ত্রেলোক্যে ) যত গ্রতিষ্ঠিতৎ, ইদৎ সর্ধৎ (বস্ ) প্রাণস্ত ( পঞ্চবৃ্ত্যাত্বকশ্ত তব) 

বণে (অধীনতায়াং) | বঞ্ঠতে ]। মাতা (জননী) পুত্রান ইব [অন্মান্] 

রক্ষম্ব (পালরস্ব) ; নঃ ( মন্মাকং ) শ্রীঃ ( সম্পদঃ ), প্রজ্ঞাৎ ( ভিতবুদ্ধিং ) চ 

বিধেহি ( প্রধচ্ছ )। নেদানীৎ পুর্ববদন্মাকং স্বাতন্ব্যমণ্তি। দীন বয়ং, অতঃ 
অন্মংকল্যাণৎ ত্বয়! সম্পাদনীয়মিত্যাশয়ঃ। | 

উদ্থি গ্রশ্নোপনিষদ্ব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাগ্ঠঃ ॥ 

ত্রিলোকে যাহা অবস্থিত আছে, এ সমস্তই প্রাণের বণীভূত। [হে প্রাণ! | 

মাতা যেরূপে পুল্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ [ আমাদিগকে | রক্ষা কর ; এবং 

আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি বিধান কর ॥ ২৯ ॥ ১৩॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কিং বছুনা, অস্মিন্ লোকে প্রাণস্তৈব বশে সর্কমিদং যৎকিঞ্চিিপভোগজাতং, 
ত্রিদিবে তৃতীয়স্তাৎ দিবি চ যং প্রতিষ্ঠিতং দেবাদ্যপভোগলক্ষণং, তস্তাপি প্রাণ 

এৰ ঈশিতা রক্ষিতা । অতো মাতেব পুত্রান্ অন্মান্ রক্ষম্ব পালয়ন্য। ত্বশ্নিমিত্ত। 

হিব্রাহ্গ্যঃ ক্ষাত্রিয়াশ্চ শ্রিয়ঃ, তাঃ ত্বং শ্রীশ্চ শ্রিয়্চ প্রজ্ঞাং চ ত্বস্থিতিনিমিত্তাং 
বিধেছি নো বিধংস্বেত্যর্থ:, ইত্যেবং সর্বাত্মতয়া বাগাদিভিঃ প্রাণৈঃ স্ত্যা 
গমিতসহিমা প্রাণঃ প্রজাপতিরেবেত্যবধূৃতম্ ॥ ২৯ ॥ ১৩॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ কৃতৌ প্রশ্লোপনিষ্ভাষ্যে ছিতীয়ঃ প্রশ্ন: ॥২॥ 



৪৮ গ্রনোপনিম? । 

ভাব্যানুবাদ । 

আর অধিকে প্রয়োজন নাই; ইহলোকে যাহ! কিছু উপভোগ-যোগ্য 
বস্ত এবং ত্রিদিবে [ অর্থাত পৃথিবী অপেক্ষ। ] তৃতীয় স্থানে স্বর্গেও 

দেবভোগ্য যাহা অবস্থিত আছে, প্রাণই তাহারও ঈশ্বর বা রক্ষক ; 

স্বতরাং এ সমস্তই প্রাণের বশে বৃ প্রাণের অধান। অতএব 

তুমি মাতার স্ঠায় আমাদিগকে পুজগণের ন্যায় রক্ষা! কর-_-পালন কর। 

যে হেতু ব্রাহ্মণ ও ক্ষভ্রিয়ের শ্রীও তোমার অধীন, [ অতএব ] সেই 

শ্রী( সম্প২) এবং তোমার স্থিতির অধীন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) আমাদিগের 
সম্বন্ধে বিধান কর। এই বাকাসমষ্টি হইতে নিশ্চিত হইল যে, 
ৰাক্ প্রভৃতি প্রাণগণ সর্বপ্রকার স্থৃতি দ্বারা যাহার মহিমা বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছে, সেই প্রাণ নিশ্চয়ই প্রজ্াপতি্বরূপ, [ তাহা হইতে পৃথক্ 
নচে ]॥২৯॥১৩॥ 

ইতি প্রশ্নোপনিষদে দ্বিতায় প্রশ্নের ভাষানুবাদ। 



৩শস্থোস্পন্সি্নল | 

অথ তৃতীয়; প্রশ্নঃ 

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ»_ভগবন্ কৃত 
এব প্রাণে! জায়তে ? কথমায়াত্যম্মিষ্করীর আত্মানং বা প্রবি- 
ভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে ? কেনোৎক্রমতে ? কথং বাহ্যমভিধত্তে ? 
কথমধ্যাত্সমিতি ॥ ৩০ ॥ ১॥ 

[ প্রাণস্ত প্রাজাপত্যাদি গুণজাতমুপদিঘ্ তন্তৈব উপাসনার্থমুৎপন্ত্যাদি 

নিদ্ধারয়িতুমুপক্রমতে|--অণেতি | অগ (বৈদশ্তিপ্রশ্নানস্তরং) আশ্বলায়নঃ কৌসলাঃ 

হ ( প্রতিহে ) এনং ( পিপ্ললাদং ) পপ্রচ্ছ__ভগবন্! এষ প্রাণঃ কুতঃ (কারণ- 
বিশেষাৎ ) জায়তে (উতৎপদ্যতে )? কথং (কেন হেতুনা বা) অন্মিন শরীরে 
আয়াতি ( প্রবিশতি )? কথং (কেন প্রকারেণ বা ) আত্মানং প্রবিভজা প্রাতি- 

তে ( শরীরে তিষ্ঠতি )? কেন বা (ব্া'পারবিশেষেণ ) উত্ক্রমতে € অশ্মাচ্ছরীরা- 

ছুৎক্রামতি )1 কথং. (কেন রূপেণ) বাহ্ং ( অধিভূতৎ অধিদৈবতৎ চ ) অভি- 
ধত্তে (ধারয়তি ), ক্থং[ বা) অধ্যাত্বং ( শরীরেক্রিয়াদি ) [ধারয়তীতিশেষঃ ]। 

ইতি (প্রশ্নসমাপ্ডো )॥ 
অনন্তর কৌসল্য আশ্বলায়ন ইহাকে বা জিজ্ঞাসা করিলেন, 

ভগবন্! এই প্রাণ কোথ! হইতে জন্ম লাভ করে ? কিরূপে এই শরীরে আগমন 

করে? কিরূপেই না আপনাকে [ পাচভাগে | বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে? 

কিরূপে উৎক্রমণ করে? (দেহ হইতে বহিগত হয় ?) এবং কিনধূপে বাহ ও অধ্যাত্ত 
( শরীরেন্দ্রির প্রভৃতি ) ধারণ করে? ইতি শব্দটি (প্রপ্নসমাপ্তিতূচক ) ॥ ৩৭ ॥ ১॥ 

শান্কর-ভাষ্যম্। 

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পগ্রচ্ছ,-প্রাণোছোবং প্রাণৈঃ নির্ধারিততত্তবৈঃ 

৭ 



৫৫০ গ্রশ্নোপনিবৎ | 

উপলক্মঠিসাপি সংহতহ্বৎ হ্যাদশ্ত কার্ধাহইন,। অতঃ পুচ্ছামি,-ভগবন্ কুতঃ 

কন্মাৎ কারণাদেষ যথাবধৃতঃ প্রাণো জায়তে? জাতশ্চ কথৎ কেন বৃত্তিবিশেষেণ 

আয়াত্যস্থিন শরীরে) কিংনিমিন্তকমন্ত শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ। প্রবিষ্শ্চ শরীরে 

আত্মানং বা প্রবিভজা শুীবিভাগং কৃত্বা কথং কেন প্রকারেণ প্রাতিষ্ঠতে প্রতি- 

তিষ্ঠতি? কেন বা বৃত্তিবিশেষেণ অন্মাৎ শরীরাৎ উতক্রমতে উৎক্রামতি। 

কথং বাহাম্ অধিভূতম্ অধিদৈবতঞ্চ অভিধত্তে ধারয়তি? কথমধ্াযর্ম ইতি 

ধারয়তীতি শেষ? ॥ ৩০ ॥ ১ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ | 

অনন্তর কোসলবংশীয় আশলায়ন ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন)-- 

পৃর্বেবাক্তপ্রমে যাহারা মুখ্যপ্রাণের তন্ধ উপলব্ধি করিয়াছে, সেই চক্ষুঃ- 

শ্রোত্রাদি প্রাণগণকর্তৃক প্রাণ-মহিম! উপলব্ধি হইলেও সংহতত্বহেতু 

(সাবয়বন্ধ বশতঃ) ইহার কাধ্যত্ব ( জন্যত্ব ) সম্তাবিত হইতে পারে ; 

এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি-হে ভগবন্! যথাবধৃত (পূর্বের 

যেরূপ অবধারণ করা হইয়াছে ), এই প্রাণ কোন্ কারণ হইতে জন্ম- 

লাভ করে ?জন্মলাভ করিয়াও'কিরূপ ব্যাপার দ্বারা এই দেহে 

আগমন করে? অর্থাৎ ইহার শরীর ধারণের নিমিত্ত কি? শরীরে 

প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে বিভক্ত করতঃ কিপ্রকারেই বা অবস্থান 
করে? কিপ্রকার ব্যাপার দ্বার এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে 
( বহি্গত হয়) ? কিপ্রকারেই বা বাহা-_অধিভূত ও অধিদৈবত 
বিসয়কে দারণ করে? এবং অধ্যাত্ম ( দেহেন্দ্িয়াদি ) বিষয়কেই বা 

কিপ্রকারে ধারণ করে? ০॥ ১॥ 

তন্মৈ স হোবাচ অতিপ্রশ্নান্ পুচ্ছসি, ক্রহ্ষিষ্ঠোহলীতি, 
তম্মাভ্তেহহং ব্রবীমি ॥ ৩১ ॥ ২॥ 

সঃ ( পিপ্ললাদঃ ) তন্মৈ (কৌসলায় ) উবাচ _] ত্বৎ | অিপ্রশ্নান্ (দৃব্ি 
্েয়বিষয়ান্) পৃচ্ছসি; [অঃ ভ্বং| এক্ষি্ঃ ( অতিশয়েন ব্রঙ্জীবিৎ ) আঙি 
(ভবসি ) ইতি। তন্মাৎ (হেতোঃ ) অচধ তে (তুভ্যৎ) শ্রবীমি (প্রশ্নোত্তর 

 কথরামীতি ভাবঃ )॥ 
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তিনি (পিগ্ললাদ ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন-__| তুমি | অতি ছক্ঞেয় প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিতেছ, [অতএব তুমি] অন্ত অপেক্ষা উৎকষ্ট ব্রহ্মবিৎ | এজন্য আমি 
তোমার উদ্দেশে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥ ২ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

ইত্যেবৎ পৃষ্টস্তট্সৈ স হোবাচ আঁচার্য্যঃ; প্রাণ এব" তাবৎ ছর্বিজ্ঞেসত্বাৎ বিষম- 

প্রশ্নাহঃ, তণ্তাপি জন্মাদি ত্বৎ পৃচ্ছসি,অতঃ অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি। ত্রন্দিষ্টোশুসীতি অভি- 

শয়েন ত্বৎ এন্ষাবিদ্, অতস্তষ্টোহহৎ ; ত্মান্তে তৃভ্যং ব্রবীমি-যৎ পৃষ্টৎ ; শৃণু ॥৩১1২। 

ভাষ্যানুবাদ। 

সেই আচার্যা ( পিপ্ললাদ ) পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ভাসিত হইয়া, 

তাহার উদ্দেশে বলিলেন, প্রথমতঃ প্রাণই দুজ্রেযত্বনিবঙ্ধান 

বিষম ( কঠিন ) প্রশ্নের বিষয়; তাহারও আবার জন্মাদি বিষয়ে 
তুমি প্রশ্ন করিতেছ ; অতএব [তুমি] অতিপ্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা 
করিতেছ। [| অতএব তুমি | ব্রহ্গিষ্ঠ-_নর্থাৎ তুমি অতিশয় ব্রহ্মবি ; 

এজন্য অ'মি তুষ্ট | হইয়াছি |, 'সেই হেতু তুমি যাহা জিজ্ঞাসা 
করিয়াছ, [তাহা ] তোমার উদ্দেশে বলিতেচি ; শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥ ২॥ 

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যখৈষা পুরুষে চ্ছায়া, 
এতম্মিশ্নেতদাততং, মনোকৃতেনায়াত্যস্মি্করীরে ॥ ৩২ ॥ ৩॥ 

| ক্রমেণ প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ 'আত্মন* ইত্যাদিনা ]1__এষঃ, (পুব্বোক্তঃ ) প্রাণঃ 

আত্মনঃ (পরমেশ্বরাৎ ) জায়তে ( উৎপদ্ধতে )। | তত্রারং দৃষ্টান্তঃ ]_ পুরুষে 
(দেহে) [দেহনিমিত্া] যথা ছায়া [ জায়তে, তথা | এতৎ (প্রাণরূপং বস্তু) এতম্মিন্ 

( পুরুষে__পরমেশ্বরে ) আততৎ (ব্যাপ্ত, অনুগতমিত্যর্থঃ)। মনোরুতেন 

(সংকল্পাদিন! ) অশ্মিন শরীরে আয়াতি ( আগচ্ছতি )। 

আত্মা বা পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্ম লাভ করিয়া থাকে । পুরুষদেহে 

যেব্ধূপছায়ী সমুৎপন্ন হয়, [ সেইরূপ ] এই প্রাণও এই আত্মাতে (পরমেশ্বরে ) 
আতত বা অন্গগত থাকে, এবং মন£সম্পাদিত | কামাদি দ্বারা | এই স্থুল শরীরে 

আগমন করে 1৩২ ॥ ৩ ॥ 
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শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

আত্মনঃ পরশ্পাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাৎ এষ উক্তঃ প্রাণে! জায়তে। কথং? 
ইতাত্র দৃষ্টাস্তঃ__-বগা লোকে এষা পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণে নিমিত্ডে ছায়া 
নৈমিত্তিকী জায়তে তদণ' এতস্সিন্ বরহ্মণি এতং গ্রাণাথাং ছানাস্থানীয়মনৃতরূপৎ 
তত্ব সত্যে পুরুষে আততং পমগিতমিত্যেতৎ। ছায়েব দেহে মনোকতেন মনঃ- 

কতেন মনঃসকরেচ্ছাদিনিপপন্নকক্নিমিত্তেন ইত্যেতৎ । বগ্যতি ভি__গুণ্যেন 

পুথ্যম্” ইত্যাদি । “তদেখ সন্ত; সহ কল্মণৈতি” ইতি চ এতান্তরাং। আয়াতি 

আগচ্ছতি অশ্মিন শরীরে ॥ ৩২ ॥ ৩] 

ভাষ্যানুবাদ | 

আম্মা হইতে অথাৎ পরমপুরুম সত্য অক্ষর (রেল) হইতে এই 
ূর্ববোক্ত প্রাণ জন্ম ধারণ করে। কিপ্রকারে? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই 
যে, জগতে পুরুষে অর্থাৎ শিরোহস্তাদিময় দেছে যেরূপ দেহ-নিমিত্তক 
ছায়া উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ছায়াস্থানীয় এই অসত্যভূত প্রাণনামক 
তশ্তটিও এই সত্যস্থরূপ ব্রচ্গপুরুষে আতত-_সমপিত (আছে); দেহ- 
গত-মনঃকৃত অর্থাৎ মানস সংকল্প ও"ইচ্ছাদিদ্বারা সম্পাদিত কম্মানুসারে 

ছায়ার ন্যায় এই শরীরে আগমন করিয়া থাকে। শ্রুতি পরেও 
বলিবেন যে, 'পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোক (জয় করে) ইতাদি। আসক্ত 
পুরুষ কর্ম্-সংস্কারসহ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, | তাহার সুক্ষ 
মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে ।] অন্য আতিতেও ইহা উত্ত 
হহয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩1 

যথা সআড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুওক্তে_-এতান্ গ্রামানেতান্ 
গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি; এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ 
পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৩৩॥ ৪॥ 

যথা সম্রাট (সার্ববভৌমঃ) এব অধিকুতান ( অধিকারপ্রাপ্তান জনান্) 
'এতান্ শ্রামান্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষটস্ব (অধিষঠায় পালয় )” ইডি [কৃতবা] 
বিনিষুগ্ক্তে ( নিয়োজয়তি )। এবমেব এষঃ ( প্রাণঃ ) ইত্রান্ (অপরান্) প্রাপান্ 
(চক্ষুরাদীন্) পৃথক্ পৃথক এব সন্গিধন্তে (শ্ব-প্ববিষয়েধু নিষুডূক্ধে )। 
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সম্রাট যেক্প 'এহ সমস্ত গ্রাম, এই সমস্ত গ্রাম শাসন কর” বলিয়া অধিকৃত 
বা অধিকার প্রাপ্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করেন; ঠিক এই ক্ধপই এই প্রাণ৪ 

অপর প্রাণসমূহকে প্থক্ প্রথক্ ভাবে [স্ব স্ববিবয়ে] নিযুক্ত করিয়া 

থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

ঘথা যেন 'প্রকারেণ রাজা সম্রাড়েব গ্রামাদিষু অধিকৃতান বিনিনৃঙ্ক্তে। 

কথম্? এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্টস্বেতি। এবমেব যথা দৃষ্টান্তঃ; 
এমঃ মুখাঃ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ চক্ষরাদীন্ আত্মভেদীংস্চ পুথব্ পৃথগেৰ যথা- 

স্থানং সন্গিধত্ডে বানিযু্ঞ্জে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥ 

ভাষ্যানগবাদ। 

জগতে রাজ] সম্াটই যেপ্রকারে অধিকৃত লোকদিগকে গ্রাম 

প্রভৃতি বিষয়ে নিযুক্ত করে; কিরূপে (নিযুক্ত করে)? (তুমি) 

এই গ্রামসমূহে, এই গ্রামসমূহে অধিষ্ঠান কর» [ এইরূপে' নিষুগ্ 
করে ], এইরূপই, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের অনুরূপই এই মুখ্য প্রাণও 
অপর প্রাণ-চক্ষুঃ-প্রভৃতিকে এবং স্বীয় ভেদসমূহকেও পৃথক্ পৃথক্ 
ভাবেই যথাস্থানে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়৷ থাকে ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥ 

পায়ুপস্থেইপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনা(সকাভ্যাং প্রাণ; স্বয়ং 

প্রাতিষ্ঠতে ; মধ্যে তু সমানঃ; এষ হোতন্বতমন্নং সমং নয়তি, 
তম্মাদেতাঃ সপ্তাচ্চিষো ভবস্তি ॥৩৪।৫॥ 

| তত্র চক্ষরাদীনাং বিষয়-ধিনিয়োগন্ত সুগমত্বাৎ, তৎ পরিত্যজা মুখ্য প্রাণত্ঠৈব 

বিভজ্য নিয়োগপ্রকারমাহ ]- পায়ুপস্থে ইত্যাদি । পায়ুপস্তে (পাুশ্চ উপস্থশ্চ 

পাযুপস্থং, তশ্মিন্ ) অপানং ( প্রাণভেদৎ) | বিনিষুদক্তে প্রাণ ইতি শেবঃ ]1 মুখ- 

ন্্রসিকাভ্যাৎ ( সহ, মুখে নাসিকায়াৎ ৮) তথ] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুষি শ্রোত্রে 

চ) স্বয়ং প্রাণঃ সন্গিধত্তে । মধ্যে ( নাভৌ ) তু (পুনঃ) সমানঃ [ সন্িধত্তে ]) হি 

(যন্মাৎ) এষঃ (সমান; ) ৬২ (তুক্তৎ ) অন্নং সমৎ নয়তি ( পস-কধিরাপি- 



এ 
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তাখেন পরিণময়তি )। তক্মাং (প্রাণাগ্রেঃ ) এতাঃ সপ্রু (ধশন-শবণ-মুখ- 

নাসিকাজন্ঠাঃ ) অচ্চিবঃ ( শিখাঃ প্রকাশরূপাঃ ) ভবস্তি ॥ 

[ উক্ত প্রাণই | অপানকে পায়ু ও উপস্থাদেশে | নিযুক্ত করে ]; এবং প্রাণ, 

নিজেই চক্ষুঃ, শোত্র, মুখ ও নাসিকায় অধিষ্ঠান করে। সমান আবার মধ্যস্থানে 
[ নাভিতে ] [ অবস্থান করে)" কারণ, ইশিই [ সমান ধাযুই ] হত (ভুত ) 

অন্নকে সমতা প্রাপ্ত করান। তাহা হইতে 4 প্রার্ণাগরি হইতে ) এই সাত প্রকার 
দীপ্তি (চক্ষুত্বর, শ্রোত্রদরয়, নাসিকাদয়, মখ ও জিহ্বা-সম্পারি5 জ্ঞান ) নির্গত 
হইয়। থাকে ॥৩৪।৫॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

তর বিভাগ-_পায়ুপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থণ্চ পায়পন্থত ওস্সিন। অপানম্ 
আত্মতেদৎ মূত্রপুরীষাঞ্ঠপনয়নং খুঁধ্বন নন্নিধত্ডে তিষ্ঠতি। ৩গা »ক্ষুঃ শোতে 
্ুস্চ শ্োত্রঞ্চ চক্ষুঃআোত্রত তশ্নিন্ চক্ষুঃশ্রোত্রে, মখনাসিকাঁভাৎ সুখঞ্চ নাসিকা চ 
মুখনাসিকে, তাভ্যাং মুখ-নাসিকাভ্যাৎ নিগচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং সপপাট্স্থানীয়ঃ প্রাতি- 
তে প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানরোঃ স্থানয়োঃ নাভ্যাম্, সমান: অশিতং 
গীতঞ সমং নয়তীতি সমানঃ| এন তি থমাদ্বদেতৎ হতৎ দৃক্তং পীতঞ্চ আশ্মাপ্রো 

্রক্ষিপ্তম্ অন্ং সমধ নয়তি, তস্মাৎ অশিতপীতেন্ধনাদগ্রেরৌদর্ধ্যাং শদয়াদশং 
প্রাপ্তাৎ এতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অচ্চিনো দীপ্তয়ো নির্গচ্ছন্তো ভবস্থি শীর্ষণাঃ। প্রাণ, 
দ্বারা দর্শনশ্রবণা দিলক্ষণ-রূপাদিবিষয়প্রকাশ ইত্য ভিপ্রায়ঃ ॥৩৪)৫। 

ভাষ্যান্গবাদ। 

নিয়োগবিষয়ে বিভাগ এইরূপ-_বিনি মুত্র পুরীষাদি অপনয়ন 
করতঃ অবশ্থিতি করেন, সেই আত্মভেদ অর্থাৎ প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ- 
রূপ অপান বায়ুকে | সমরাট-্রূপী প্রাণ ] পাযূপস্থে অর্থাৎ পায়ু ও উপস্থ 
প্রদেশে নিযুক্ত করেন। সেইরূপ সম্রাটস্থানীয় প্রাণ নিজেই মুখ ও 
নাসিক! দ্বারা নির্গত হইয়া, চক্ষুঃশ্রোত্রে অর্থাৎ চক্ষুতে ও কর্ণে 
অবস্থিতি করেন। আবার প্রাণস্থান ও অপানস্থানের মধ্যে--নাভি- দেশে, ভুক্ত ও পীত বস্তুর সমতাকারী ( রস-রুধিরাদি ভাবে পরিণতি. 
সাধন) 'সমানসংজ্ঞক সমানবায়ু অবস্থান করে। যেহেতু এই 
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সমানই হত-_ভূক্ত ও পীত অর্থাৎ আত্মরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত যে-কিছু 
অন্নকে সমভ্াপ্রাপ্ত করায়; অশিত ও পীত বস্তুই যাহার ইন্ধন 

(কান্ঠ); হৃদয়দেশস্থ সেই জাঠর অগ্নি হইতে শীর্ষবর্থী এই সপ্ত- 
খ্যক অচ্চিঃ_দীপ্তি নির্গত হইয়া থাক্ষে। "অভিপ্রায় এই যে, 

রূপ-রসাদি বিষয়ানুভূতিরূপ দর্শন-শ্রবণাদিরপ প্রকাশ প্রাণ দ্বারাই 
নিষ্পন্ন হইয়। থাকে ॥ ৩৪ ॥ ৫॥ 

হৃদি হোষ আত্মা ; আব্রেতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং 
শতং শতমেকৈকম্যাং দ্বাসপ্ততিদ্দাসপ্ততিং প্রতিশাখানাড়ী- 

সহআ্রীণি ভবন্ত্য।স্ত ব্যানশ্চরতি ॥ ৩৫ ॥৬| 

কিঞ্চ, এষ মাত্বা ( জীবঃ ) জদি (জদয়-পুগবীকে) ভি ( এব ) [গ্রকাশতে]। 
অত্র (হৃদয়ে ) নাড়ীনাম ( শিরাণাম ) এতত (বুদ্ধিগমাং ) একশতং (একাধিক- 

শতসংখ্যাকাঃ প্রধাননাড্য ইত্যর্থঃ৯। তাসাৎ (নাড়ীনাং) এটিকস্তাং 
( একৈকন্তা নাড্যাঃ) শতৎ শতৎ ( শাখানাড্যঃ )। প্রতিশাখানাড়ী-সভম্বাণি চ 
দ্বাসপ্তুতিঃ দ্বাসপ্ততিঃ, দ্বাত্যাং অধিকাঃ সপ্ততিঃ_দ্বাসপ্ররতিঃ [ একৈকন্তাং 

শাখানাড্যাৎ দ্বাসগ্ততিদ্বাসপ্ততিঃ সভভ্রাণি শাখানাডাঃ সন্তীত্যর্থঃ || আস্থ 

নাড়ীষ্ ব্যানঃ ( তৎসংজ্ঞকঃ প্রাণভেদঃ ) চরতি ॥ 
এই জীবাম্মা হ্দয়ে বাস করে || এই জদয়ে এক শত একটা নাড়ী 

আছে; তাহাদের এক একটিতে আবার এক শত এক শত [শাখা নাড়ী আছে] ) 

সেই প্রত্যেক শাখানাড়ীতে আবার বায়াত্তর বায়ার হাজার নাড়ী আছে; এই 

সকলের অভ্যন্তরে বানবাযু সঞ্চরণ করে ॥৩৫॥৬। 

শাঙ্ষর-ভাষ্যম্। 

হৃদি হোষ ইতি। পুণ্ডরীকাকারমাংসপিগুপরিচ্ছিন্নে জদয়াকাশে এষ আম্মা 

মাস্মনা সংযুক্ত! লিঙ্গাত্মা জীবাত্্েত্যর্থঃ। অত্র অস্মিন হৃদয়ে এত একশতম্ 
ঞকান্তরশতং সংখায়া 'প্রধাননাড়ীনাং ভবতি। তাসাৎ শতৎ শতম্ একৈকত্যাঃ 

প্রধাননাড্যাঃ ভেদাঃ। পুনরপি দাসগ্ুতিদ্বাসপ্ততিঃ দে দ্বে সহস্ত্রে অধিকে সপ্ততিশ্চ 

-সহআ্াণি। সহস্রাণাং দ্বাসপ্রতিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতং 
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সংখায়। 'প্রধাননাড়ীনাৎ সহশ্রাণি তবস্থি। আস্থ নাভীষ ব্যান বায়ুচরতি। 
ব্মানো ব্যাপনাৎ। আদিত্যাদিব রশ্ময়ো হৃদয়াৎ সর্বাতোগামিনীভিঃ নাড়ীতিঃ 

সব্বদেহৎ সংব্যাপ্য ব্যানো। বর্ততে | সন্বিস্বন্বনন্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপান- 

বৃত্তোশ্চ মধ্যে উদ্ভ ততবুত্তিঃ বীর্যযবৎকর্ম্মবকর্তাী ভবতি ॥৩৫|৬| 

১০ ভাষ্যান্ুবাদ। 

পন্মের সদৃশ মাংসপিগ্ড দ্বারা, পরিব্যাপ্ত হৃদয়াকাশে এই 

আত্মা অর্থাৎ আত্মসন্বন্ধ লিঙ্গরূগী জীবাত্বা! [আছেন || এই হৃদয়ে 

একশত-এক-সংখাক প্রধান নাড়ী আছে ; সেই এক একটি প্রধান 

নাড়ীতে একশত একশত বিভাগ আছে। পুনশ্চ, দ্বাসপ্ততি 

দ্বাসগ্ততি, অথণৎ দুই দুই হাজার অধিক সপ্ততি (সত্তর) হাজার। 

সহত্্রসংখ্যক প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বায়ার হাজার অর্থাৎ 

প্রত্যেক একশত শাখানাড়ীতে প্রধান নাড়ীর সহতসংখ্যা রহিয়াছে। 

এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু বিচরণ করে। [ সর্ববশরীর | ব্যাপক 

বলিয়! (ইহার নাম) ব্যান। আদিত্যমগ্ডল হইতে নির্গত রশ্মিসমুহের 

ন্যায় হৃদয় হইতে সর্ন্বাবয়বগামী নাড়ীসমুহ দ্বারা সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া 

ব্যানবায়ু বর্তমান আছে। | শরীরের ] সন্ধি, স্বন্ধদেশ ও মর্মস্থান 
এবং প্রাণবৃত্তি ও অপানবৃত্তির মধ্যে অর্থাৎ প্রাণাপানের সন্দিস্থলে 

এই ব্যানবায়ুর কার্য অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, [ এবং এই ব্যান- 

বায়ুই ] বীর্যা-সাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেক্ছ। ৩৫ ॥ ৬॥ 

অথৈকয়োদ্ব উদদীনঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন 
পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৩৬।৭॥ 

( ইদানীং “কেনোৎক্রমতে” ইত্যস্ত প্রশনঙ্টোত্তরং বক্তুৎ উদানবায়োঃ সঞ্চরণ- 
স্থানমাহ__)অথেতি । অথ ( অথেতি তস্তরসথচকং ), উদান: ( উদানাথ্যঃ প্রাণ- 

পপ শশী পিপিপি শী শি টা ০ পাশপাশি শশী পিসি সাাপ্পীশি। প্র বাপ শশা রঃ সস 

(*) তাৎপর্য _ছান্বোগ্যোগনিষদে কধিত আছে যে, 'জথণ যঃ পরাণাপানয়োঃ সন্ধির 
ব্যানঃ” ইত্যাদি । অর্থাৎ বলবান্ পুরুষ বখন ধনুর নম্রীকরণ ও যুদ্ধনম্পাগন প্রতৃতি রাড 
কর্ণ করিয়। থাকে, তখন প্রাণ ও অপানের ক্রি] নিশ্বাস প্রশ্বাস উভয়ই দ্ধ থাকে । এই 
কারণ প্রাণাপাণের নন্ধি্থানকে। ব্যান বাযু বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ॥ 
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ভেদঃ ) একয়। ('একশততময়া সুুয়ানাড্যা ) উদ্ধঃ (উদ্ধগাঁমী সন্ ) পুণ্যেন 
( কর্্ণা) [জীবং | পুণ্যং লোকং (স্বর্গাদিকং ) নয়তি (প্রাপয়তি ); পাপেন 
( কর্ধণা ) পাপং ( লোকৎ নরকাদিকং ) [ নয়তি ]| উভাভ্যাৎ (তুল্যবলাভ্যাঁং 
পুণ্য-পাপাভ্যাং ) এব (নিশ্চয়ে ) মনুষ্যলোকৎ ('সৃখ-ছুহথময়ং ) [ নয়তীতি 
শেষঃ ]1 [ এতাবতা পরণ্যাধিকো শুভলোকং গীপাঁধিক্যে চ নরকৎ নয়তীতি 

সচিন্তম্ ] ০. 
উদানবাধু একটি নাড়ী দ্বারা অর্থাৎ শতের অধিক যে একটি স্ুযুয়া নাড়ী 

মাছে, তাহা দ্বারা উদ্ধগামী হইয়া (জীবকে ) পুণ্যবশতঃ পুণ্যলোকে আর 
পাপবশতঃ পাপলোকে (নরকে ) লইয়া! যায়, আর উভয় দ্বাবা অর্থাৎ সমবল 

পুণ্য ও পাপ-দবারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥৩৬]৭॥ 

শাঙ্ছর-ভাষ্যম্। 

মথ যা তু টত্রিকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উদ্ধগা স্য়াখ্য। নাড়ী, তয়! একয়া 
উদ্ধঃ সন্ উদানো বাধুঃ আপাদতল-মস্তকরন্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কর্ম্ণা শাক্স- 

বিভিতেন পুণ্যৎ লোক দেবাদিস্থানলক্ষণৎ নয়তি প্রাপয়তি ; পাপেন *তদ্দি- 

পরীতেন পাপং নরকং তির্যাগৃযোন্তাদিলক্ষণম্ । উভাভ্যাৎ সম,প্রধানাভাাং পুণ্য- 

পাপাভ্যামেৰ মন্তধ্যলোকং নরতী্তান্ুবর্তীতে ॥৩৬]৭।॥ 

হাষ্যান্বাদ। 

অনন্তর [উদানবায়ুর কাধ্য কথিত হইতেছে ]--সেই যে একশত 

একটি নাড়ীর মধ্যে নুষুন্। নামক একটি উদ্ধগামিনী নাড়ী, তাহা দ্বারা 
উদ্দানবায়ু উদ্ধগামী হইয়া পাদতল হইতে মস্তক পধ্যন্ত সর্ববত্র বিচরণ 
করতঃ পুণ্য অর্থাৎ শাস্মুবিহিভ কর্ম দ্বারা পুণ্যলোক অথণৎ দেবাদ্ির 

বাসস্থান (ব্র্গাদিলোক ) প্রাপ্ত করায়; আর তদ্্ৰবিপরীত পাপকর্দ 

দ্বার পাপলোক-_-নরক অথণৎ পণু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত করায়। 

উভয়ুচদ্বারা অর্থাৎ পুণ্য *ও পাপ উভয়ই সমামভাবে প্রধান হইলে, 

তদ্দার! মনুষ্যালোক প্রাপ্ত করায়। “নয়তি” (প্রাপ্ত করায়) ক্রিয়াটি 
সর্বত্র অনুবৃক হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ৭॥ 

৮ 



৫ গ্রশ্নোপনিষৎ। 

আদিত্যে হ বৈ বাহাঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হোনং চাক্ষুষং 

প্রাণমনুগৃহানঃ| পুৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্াপানমব্ট- 
ভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানে! বায়ুর্বব্য।(নঃ | ৩৭ ॥ ৮॥ 

[ “কণৎ বাহ্মভিপত্তে, কণমধ্াম্ম্” ইত্যেতয়োঃ প্রশ্নয়োরুত্তরমবশিষ্যতে | 
তর চ “এতদাস্মনৎ বা গ্রবিভজ্য কণ 'প্লাতিষ্ঠতে,” ইত্যোতন্তোত্তরেণৈব অর্থাৎ 

গাণাদি-পঞ্চবৃত্তিভিরধ্যাস্মমভিধন্রে,  ইত্যধ্যাম্মবিষয়কপ্র্স্টোন্তরং সম্পন্ন ; 

তদিদানীং “কথং বাহামতিধন্তে” ইত্যান্তোত্তরমাত ]__“আদিত্যাঃ” ইত্যাদিনা। 

মাদিত্যঃ (হুর্যযম গুলাভিমানী পুরুযঃ) হ বৈ হেত্যবধারণে প্রসিদ্ধ চ) বাহাঃ 
(অধিদৈবতরূপ:) প্রাণঃ ; হি (যন্মাৎ ) এষ: (আদিত্যঃ) এনং (প্রত্যক্ষগ্রাহম 
অধ্যাত্বং) চাক্ষুষং ( চক্ষষি ভবং ) প্রাণম্ অনুগৃহানঃ (আলোকপ্রদানেন অনুগ্রস্ক 

কুর্বন্ ) উদয়তি (দগচ্ছতি)। [তথা] পৃথিব্যাং (পৃথিব্যভিমানিনী) যা! দেবতা, 

এযা (দেবতা) পুরুষন্ত (শিরঃপাণ্যাদিমতঃ) অপানম্ (অপানবৃত্তিম্) অবষ্টভ্য (ম্বশক্ত্যা 
' বশীকৃত্য) [অনুগ্রহং কুর্বতী বর্ততে' ইতি শেষঃ]। অন্তরা গ্ভোবাপৃথিব্যোমধ্যে) 
যৎ (যঃ) আকাশঃ (আকাশস্থো বাষুঃ), স সমানঃ (সমানবুত্তেরনুগ্রাহকঃ), [যশ্চ 

সাধারণ:] বায়ুঃ,'[সঃ ব্যাপকত্বাৎ] ব্যানঃ ব্যোনবৃত্তেরস্ুগ্রাহকঃ) ॥ 

প্রসিদ্ধ এই আদিত্যই বাহ্থ প্রাণস্বরূপ; যেহেতু আদিতা এই চাক্ষুষ গ্রাণের 
প্রতি আলোক প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া উদিত হন। পৃথিবীর অভিমানিনী 
যে দেবতা, সেই এই দেবতা পুরুষের অপান বৃত্তিকে বশীরুত করিয়া রহিয়াছেন ; 
আর স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী যে, আকাশ অর্থাৎ আকাশশ্থ বায়ু, তাভাই সমান 
বাধুর অন্ুগ্রাহক, [ আর এই যে, সাধারণ ] বায়, [ ব্যাপকত্ব নিবন্ধন, তাহাই ] 
ব্যান অর্থাৎ ব্যানবাধুর অনুগ্রহকারক ॥ ৩৭ ॥ ৮ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

মাদিত্যো হ বৈ 'প্রসিদ্ধো হাধিদৈবতং 'বাহ্ঃ গ্রাণঃ, স এষ উদয়তি উদগচ্ছতি। 
'এষ হি এনম্ আধ্যান্িকং চক্ষুষি ভবং চাক্ষুষং 'প্রাণং প্রকাশেন অন্ুগুহ্ানো রূপো- 
পলব্বৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্বপ্নিতার্থ:। তথা পৃথিব্যাম্ অভিমানিনীম্যা দেবতা 
প্রসিদ্ধা, সৈষ৷ পুরুষন্ত অপানম্ অপানবৃত্তিম্ অবষ্টত্য আকুয বশীরুত্যাধ এব অপকর্ষ- থেন মন্গ্রহং কর্বতী বর্তৃত ইত্যর্থ:। অন্ভথা হি শরীরং গুরুত্বাং পতেত, সাবকাশে 



প্রশ্নোপনিষৎ। ৫৯ 
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বা উদগচ্ছেৎ। যদেততৎ অন্তরা মধ্যে গ্যাবাপৃথিব্যোঃ য আকাশঃ, তইস্থো বাযু- 

রাকাশ উচ্যতে, মঞ্চস্থবৎ। স সমানঃ-_সমানমনুগৃহ্ানো বর্তত উত্তার্থঃ ;, 

সমানন্ত অন্তরাকাশস্থত্বসামান্তাৎ। ব্যানঃ _সামান্তেন চ বোবাহ্যো বাধুঃ 

পধ্যাপ্ডিসামান্তাদ ব্যানমনুগৃহানো বর্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ৮॥ 

ভায্যান্বাদ। * চে 

» প্রসিদ্ধ আদিত্যই বাহা *অর্থাৎ অধির্ৈবত ( দেবতাত্মক ) প্রাণ; 

যেহেতু সেই এই (আদিত্য ) এই আধ্যাত্মিক চাক্ষুষ অর্থাৎ চক্ষুতে 
অধিষ্ঠিত প্রাণকে প্রকাশ দ্বারা অনুগুহীত করতঃ অর্থাৎ রূপদর্শনের 
নিমিত্ত চক্ষুর আলোক প্রদান করতঃ উদ্দিত হন। সেইরূপ 

পৃথিবীর অভিমনিনী যে প্রসিদ্ধ দেবত1, সেই এই দেঁবত৷ পুরুষের 
( প্রাণিগণের ) অপানবৃত্তিকে অবষ্টন্ধ ব৷ আকৃষ্ট অর্থাৎ বশীকৃত 
করিয়! (স্ববশে রাখিয়া ) অধোদিকেই আকর্ষণ দ্বারা অনুগ্রহ করিয় 
বর্তমান আছেন; তাহা না হইলে, নিশ্চয়ই এই শরীর গুরুত্ব বশতঃ 

অধঃপতিত হইত, না হয় উদ্ধে উঠিয়! পড়িত, [ কিছুতেই স্থির খাকিত 

না]। আর এই যে, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবত্তী আকাশ; মঞ্স্থ পুরুষ 
যেরূপ “মঞ্চ” বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ আকাশস্থ বায়ু ও 'আৰাশ' 

বলিয়া কথিত হইয়াছে । সমান বায়ুও শরীরের মধ্যস্থলের আকাশে 

থাকে, ততসদৃশ্য বশতঃ সেই আকাশস্থ বায়ুই সমান বায়ু সম্বন্ধে 

অনুগ্রহ করতঃ অবস্থিত আছেন। আর এই যে, সাধারণ 
বহির্জগতের বায়ু, ব্যাপকত্ব সাদৃশ্য থাকায় তাহাই ব্যান অর্থাত ব্যান- 
বায়ুর প্রতি অনুগ্রহ করতঃ রহিয়াছে ॥ ৩৭॥ ৮॥ 

তেজে! হ বা % উদ্দানঃ, তম্মা্ুপশাস্ততেজাঃ, পুনর্ভবমিক্ি- 
যৈশ্মনসি সম্পদ্যমানৈ ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥ 

'হ? ইত্যৰধারণে। “বৈ” প্রসিদ্ধ । তেজ; (লোকপ্রসিদ্ধং তেজ: এব ) 
উদানঃ ( উদানবৃত্েরমুগ্রাহক: )) তশ্মাৎ ( হেতোঃ ) উপশাস্ততেজাঃ (উপশান্তৎ 

 তেজে! হবাবউগানঃ ইতি ব। পাঠঃ । 



৬৪ এ 

নিবৃত্তং স্বাভাবিক তেজ উদ্মা বস্তু, সঃ) মনসি (মনোবুতো) সম্পদ/মানৈঃ (তেদধী- 

নতামাপঘ্ভমানৈঃ) ইন্ডরির়ৈঃ (বাগাদিভিঃ সহ ) পুনভবং (পুনর্জন্ম, ততৎকারণীতূতং 

মৃত্যুৎ ) [প্রাপ্পোতি, ইতি শেষঃ ] ॥ 

লোক প্রসিদ্ধ তেজই উদ্ানবায়ু; এজন্ঠ, উপশান্ততেজা; (বাহার শরীরগত 

উষ্ণতা] বিলুপ্ত হইয়! যায় ) সেইপোক মনেতে বিলীন-বা মনোবৃত্তির অদীনতা- 
প্রাপ্ত ইন্্িয়সমূহের সহিত পুনাজজন্ম বা তত্কারণা$ত মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮॥০৯ ॥ 

প্রশ্নোপনিষত। 

শাঙ্কর-ভাষ্যম। 

যদ্বাহাং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্তং তেজঃ, তচ্ছরীরে উদানঃ_-উদানৎ বারুমন্থু- 
গৃ্লাতি_ম্বেন প্রকাশেনেতাভিপ্রারঃ | বদ্মাৎ তেজঃস্বভাবেো বাহাতেজোইলু- 

গৃহীত উৎক্রান্তিকর্তা, তন্মাদ যদা লৌকিকঃ পুরুৰ উপশান্্তেজা ভবতি ; উপ- 

শান্তং স্বাভাবিকং তেজো বসত সঃ, তদ! তং ক্গীণাযুষৎ মুমূ্যৎ বিগ্ঠাৎ। স পুনভবং 

শরীরান্তরৎ প্রতিপদাতে । কথম্? সভেক্িয়ৈম্মনসি সম্পগ্ঘনানৈঃ প্রবিশচি- 
ববাগাদিভিঃ | ৩৮ ॥ ৯ ॥ 

ভাষ্যান্ুধাদ। 

জগতে লোকপ্রসিদ্ধ যে, সাধারণ তৈজঃ, তাহাই শরীরমধ্যে উদান ; 

অভিপ্রায় এই বে, স্বীয় প্রকাশ দ্বারা তাহাই শরীরস্থ উদানবায়কে 
অনুগৃহীত করে; যেহেতু উতক্রমণের কর্তা £ উদ্দানবায় স্বভাবতই 
তেজংম্বরূপ এবং বাহাতেজঃ দ্বারা অনুগৃহীত ; সেই হেতু, সাধারণ লোক 
যখন উপশান্ততেজা হয়, অর্থাত তাহার স্বাভাবিক তেজঃ বা উত্সা খন 

নষ্ট হইয়া বায়; তখন তাহাকে ক্ষীণায় মুমুষু বলিয়া, বুঝিতে হয়। 
সে পুনর্ভব অর্থাৎ শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়; কি প্রকারে ?__মনে সম্পঞ্চ- 
মান--প্রনিষ্ট বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত 1: ॥ ৩৮ ॥ ৯ ॥ 
০৮০ বলাকা পিপিপি ০০ ১212 5-৯ 
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তাৎপর্য মৃত্যুময়ে জীব উদানবাযুর লাহাযেই দেহ হইতে নির্গত হয়, এই কারণে 
উদানবায়ুকে উতক্রমণকর্ত। বল! হইয়াছে। 

1 তাঁৎপর্ধ-_জীব মৃত্যুকালে গুল দেহ পরিত্যাগ করিয়। “যাইবার সময় গঞ্চপ্লাণ ও একাদশ ইন্জিয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়! প্রস্থান করে। অন্ধহৃত--বেদাত্ত দর্শনের তৃতীর অধ্যায়ের প্রথম পাদে 'তাস্তরপ্রতিপত্তৌ রংততিসম্পরিত্যজ; প্রশ্ন-নিরপণাঁভ]ং 1” এই দৃত্রের জধিকরণে এ বিষয় বিত্তৃতভাবে ব্যাধ্যাত ও সমর্ধিত হইয়াছে। 



প্রশ্নোপনিষতৎ। ১ 

যচ্চিতস্তৈনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ । 
মহাজন! বথাসঙ্কল্িতং লোকং নয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১* ॥ 

এষঃ ( জীবঃ ) [মরণকালে] যচ্ষিত্তঃ (যম্মিন শুনে অশ্ুভে বা বিষয়ে চিত্তং 

অস্তঃকরণং যন্ত, স তথোক্তঃ) ভবতি; তেন ,চিন্তেন ( চিত্তজাত-সংকলেন, 

ততসাধনৈরিক্দিয়েশ্চ সহিতঃ সন্ ) প্রাণং মেখাপ্রাণং) আয়াতি ; [তদা ইন্জিয়নৃত্তি- 

শগ্ঃ সন্ তিষ্ঠতীতাশয়ঃ ]। প্রাণঃ তেজসা ( উদানবাুবৃত্তা৷ উদ্মণ! ) যুক্তঃ সন্ 

আত্মনা (ভোক্ত। জীবেন) সহ ঘথাসংকন্পিতং (চিস্তানুরূপং) লোক (ন্বর্গনরকাদি- 

রূপং স্থানং) নয়তি (জীবং প্রাপয়তীন্যর্থঃ )। যদ্বা, আত্মনা স্বেন প্রণেন সহ 

| জীবং ] নয়তি, জীবেন সহ স্বয়মপি গচ্ছতীত্যাশয়ঃ | | 

মরণসময়ে জীবের চিত্ত যে বিষয়ে [আসক্ত ] থাকে, এই জীব সেই চিত্তের 

সহিত মুখ্যপ্রাণকে প্রাপ্ত হয়; মুখ্যপ্রাণ আবার তেজোযুক্ত হইয়া অর্থাৎ 

উদানবৃন্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া, জীবকে জীবাস্মার সহিত সংকল্পান্যায়ী 

লোকে অর্থাৎ অভীষ্ট লোকে পইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥ 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

মরণকালে বচ্চিন্তো ভবতি, তেনৈষ জীবঃ চিত্তেন সঙ্গলেন ইন্দিয়ৈঃ সহ প্রাণং 
খা প্রাণবৃত্তিমায়াতি। মরণকালে ক্ষীণেক্দিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়৷ গ্রাঁণবৃতত্যিব অব- 

তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। তদা হি বদস্তি জ্ঞাতয়ঃ__উচ্ছসিতি জীবতীতি। স চ প্রাণ- 
স্তেজস! উদানবৃত্তয। যুক্তঃ সন্ সহাত্মন! স্বামিনা ভোক্ক1, স এবমুদানবৃত্তোব যুক্কঃ 
প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকম্মবশাদ যথাসঙ্কল্লিতং যথাতিপ্রেতং লোকং নন্নতি 

প্রাপয়তি ॥ ৩৯ ॥ ১০ ॥ 
গড 

ভাব্যানুবাদ। 

[ জীব ] ঘৃত্যুসময়ে যেরূপ চিত্তযুক্ত হয়, এই জীব সেই চিত্তের 
সহিত অর্থাৎ (চিত্তজাত) সহ্বল্প ও তশুসাধন ইন্দ্রিয়গণের সহিত 
প্রাণকে--মুখ্যপ্র।ণের বৃত্তিকে প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিয়ের 
ক্রিয়॥ ক্ষীণ হইয়া 'যায়, কেবল মুখ্য প্রাণের বৃত্তিই বর্তমান থাকে । 
তখন ভ্্কাতিগণ বলিয়া থাকেন যে, [ এখনও ] উচ্ছৃিত--জীবিত 
আছে। সেই প্র/গ আবার তেজের লহিত---উদানবায়ু-বৃত্তির ( উদ্মার ) 
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সহিত সংযুক্ত হইয়া, আত্মার সহিত ভোক্ত-প্রভুর সহিত [ সম্মিলিত 
' হয়], সেই প্রাণ এইরূপে উদানবৃত্িযুক্ত হইয়া পুণা ও পাপ কম্মানু- 

সারে সেই চোক্তাকে যথাসংকল্পিত অর্থাৎ জীবের অভিপ্রায়ানুষায়ী 

লোকে লইয়। যায় ক ॥.৩৯ ॥ ১০ ॥ 

য এবং বিদ্বান গ্রাণং বেদ; ন হাস্য প্রজা হীয়তে; 

অম্বতো। ভবতি | তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৪০ ॥ ১১॥ 

[ প্রাণবিজ্ঞানস্ত ফলমাভ ]-য এবমিতি। বঃ বিদ্বান (জ্ঞানী ) এবং ( উক্ত- 
প্রকারেণ ) প্রাণ, বেদ ( বিজানাতি )) অশ্গ (প্রাণবিদুষঃ ) প্রজা (সন্ততিঃ) 

ন ই ( নৈব ) হীয়তে (বিচ্ছিগ্ভতে )। [ মরণৌজঞ্চ, চ সঃ | অমৃতঃ ( নরণরহিতঃ 

প্রাণসাধশ্শ্যযুক্ত:) ভবতি। তৎ (তশ্মিন্ বিষয়ে ) এষ: (বঙ্ষ্যমাণপ্রকারঃ) ফোক; 

( সংক্ষিপ্তার্থং বাক্যম্ ) [অন্তীতি শেষঃ ॥ ] 

যে বিদ্বান এই প্রকারে প্রাণকে জানে, ভাহার প্রজা (সন্তান ) কখনই 
বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ তাহার পংখপ্লোপ হয় না। তিনি নিজে অমৃতহ্ব লাভ 

করেন। এ বিষয়ে এই ফ্লোক আছে ॥ ৪০ ॥ ১১। 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 
বঃ কশ্চিৎ এবং বিদ্বান বথোক্তবিশেষণৈন্নিশিষ্টমুৎপক্তাদিভিঃ প্রাণং বেদ 

জানাতি, তশ্তেদং ফলমৈহিকমামুষ্সি কর্চ। উচ্যতে__ন হ অশ্ত নৈবাস্ত বিছুষঃ প্রজা 
পু্পৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে ছিগ্ভতে। পতিতে চ শরীরে প্রাণসাযুজ্যতয়া 
অমৃতঃ অমরণধর্্মী ভবতি। তৎ এতশ্রিন্নর্থে সজ্মেপাভিধায়ক এষ শ্লোকো মন্ত্ো 
ভবতি ॥৪০ ॥১১॥ * 

€ 

* ছালোগ্যোপনিষদে উপক্রমণ-প্রণালী এইরূপে বণিত *হইয়াছে_-“'অথান্ত প্রত; 
পুরুধন্ড বাঁক মনসি সম্পঙগাতে, মনঃ প্রান্দে। প্রাণ শ্েজনি, তেজ: পরন্ত।ং গেবতায়াম্।” [৩1৮1৬] 
অর্থাং মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে পুরুষের প্রথমতঃ বাশিল্রি় মনে, মনঃ প্রাণে, প্রাণ দৈহিক 
তেজে এবং সেই ডেজঃ পরদেবত! আত্মাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়। এখানে ইন্রিয়লয় অর্খে-_ 
ই্জিয়ের বৃত্তিলয় বুঝতে হইবে। অতিগ্রার এই যে, মুমূ্ ব্যক্তির প্রথমেই বাগিজিয়ের 
ক্রি বিলুপ্ত হই! বার, তখন কথা বলিতে পারে না, কিন্তু মনঃ তখনও চিত্ত! করিতে--নিজের 

। সখ ছুঃখ অনুভব করিতে থাকে । পরে মনেরও করিয়াশক্তি লুপ্ত হইর়| যার, কিন্তু তখকও প্রাণের 
ক্রিয গেছস্পঙাম বর্তমান থাকে; তাহাও বথন বিলুপ্ত হইয়! যায়, তখনও দৈহিক তেজ উন্ম1 
বিদামান থাকে ) অবশেষে সেই তেজ: আত্মরকে আশ্রম করে, তধন জা! দেহ ত্যাগ 

৷ করিয়া নির্গত হয়। 
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ভাষ্যান্বাদ । 

যে কোনও বিদ্বান লোক পূর্বেবাস্ত উৎপত্তিপ্রভৃতি বিশেষণ- 
বিশিষ্টরপে প্রাণকে জানেন, তাহার এঁহিক ও.ন্মামুস্মিক (পারলৌকিক) 
এইরূপ ফল কথিত হইতেছে--এই ব্দবান্ বাক্তির প্রাজা_-পুজ- 

প্টেজ্াদি সম্তান নিশ্চয়ই হীন বা! বিচ্ছিন্ন হয় না, এবং প্রাণ সাম্যলাত 

করায় দেহপাতের পর [তিনি] অন্ত মরণরহিত হন । সেই এই বিষয়ে 

ক্ষেপে অর্থপ্রকাশক এই শ্রোক বা মন্ত্র আছে--॥ ৪০ ॥ ১১ ॥ 

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূত্বপ্ধৈব পঞ্চধা | 
অধ্যাত্বঞ্ধৈব প্রাণস্ত বিজ্ঞায় মৃতমন্সূতে ॥ 
বিজ্ঞায়া মৃতমন্ুতইতি ॥ ৪১১২ ॥ 

ইত্যথর্ববেদীয়-প্রশ্মোপনিষদি তৃতীয়? প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥ 
[তমেব ক্লোকমাহা--উৎপত্তিমিত্যাদি। উৎপত্িং প্রোণস্ত-_-আগমন জন্ম), 

আয়তিং (আয়াতিম্ আগমন ), স্থানং (পাফুপ্রত্ৃতিস্থানেষূ স্থিতিং ), বিতৃত্বং 
( ব্যাপকত্বৎ ), 1 বাহাৎ হূর্যাদিরূপেণ | অধ্যাত্মৎ চ ( চক্ষুরাদিরূপেণ ) পঞ্চধা 

এব ( পঞ্চ গ্রকারৈরেব অবস্থাপনৎ ) বিজ্ঞায় ( বিশেষেণ জ্ঞাত্বা ) অমৃতং ( অমরণ- 
ভাবং ) অঞ্তে (লভতে )। [ অধ্যায়সমাপ্টৌ দ্বিরুক্তিঃ ] ॥ 

ইতি প্রশ্নোপনিষদ্-বাখ্যায়াৎ সরলায়াং তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ 

[ উপাসক ] প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, স্থিতি, বিভুত্ব এবং বাহা ও অধ্যাত্ম- 

ভেদে পঞ্চপ্রক্লারে অবস্তিতি জানিয়া অমৃত ভোগ করেন ॥ ইতি তৃতীয় প্রশ্ন ॥ 

শান্কর-ভায্যম্। 

উৎপত্তিং পরমাত্মনঃ প্রাণস্ত আয়তিম্ আগমনং মনোকতেন অশ্মিন্ শরীরে, 

স্থানং স্থিতিঞ্চ পায়পস্থাদিস্থানেযু, বিতুত্বং চ স্বাম্যমেব সমাড়িব গ্রাণবৃত্তিভেদানাং 

পঞ্চধা স্থাপনম্। বাহামাদিত্যাদিরূপেণাধ্যাত্মঞ্চেব চক্ষুরাস্তাকারেণাবস্থানং, 

বিজ্লীয় এবং প্রাণম্* অমৃতম্ অগ্গুতে ইতি। বিজ্ঞায়ামৃতমপ্লূত ইতি স্বর্ন, 
প্রশ্নীর্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥ ১২ ॥ 

ইতি শ্রীচ্ছস্কর-তগবতঃ কৃতৌ প্রশ্নোপনিষদ্ভাষো তৃতীয়; প্রশ্নঃ ॥ ৩॥ 
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ভাষ্যান্থুবাদ। 

উৎপত্তি অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে প্রাণের জন্ম, আয়তি অর্থাৎ 

মনের দ্বারা সম্পাদিত ( ধর্্মাধশ্্মফলে ) এই শরীরে আগমন, স্থান 

পায় ও উপস্থাদি স্থানে অবশ্যান, এবং বিভু্গ বা প্রভুত্ব, অর্থাৎ 

সস্রাটের ন্যায় প্রাণের বৃত্তিভেদরূপী, অপানাদি বায়ুকে পাঁচপ্রকারে 

স্থাপন; আর বাহা আদিত্যাদিরূপে এবং অধ্যাংত্ুন্ক্ষুরাদি আকারে 

অবস্থান। [ জীব] প্রাণকে এই প্রকারে জানিয়৷ অমৃত ভোগ করেন, 

ইঙডি। প্রশ্মার্থপরিসমাপ্ডিসূচনাথ“বিজ্ঞায় অমৃতমশ্স,তে” এই দ্বিরুত্তি 

কর! হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ ১২॥ 

ইতি তৃতীয় প্রশ্নের ভাষ্যামুবাদ সমাপ্ত। 



ওশস্পোঞ্পনিম্বশ 

অথ চতুর্থ প্রশ্নঃ। 
অথ হৈনং সৌর্্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ__-ভগবঙ্ে ্মিন্ 

পুরুষে কানি স্বপস্তি ? কান্যম্মিন্ জাগ্রতি ? কতর এষ 
দেবঃ স্বপ্রীন্ পশ্যাতি? কম্যৈতৎ স্তখং ভবতি? কন্সিন্ন, 
সর্বেব সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবস্তীতি ॥ ৪২ ॥ ১॥ | 

[ অতীতেন প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিস্তাবিষয়ং সংসারং নিরূপ্য সম্প্রতি পর- 

বিস্তাধিগম্যং শিবং শান্তং পুরুষং বক্ত,মুপক্রমতে অথেত্যাদিনা । ]-_অথ ( অপর- 

বিদ্তাবিষয়ক-প্রশ্ননমাধ্্যনস্তরং ) গার্গ্যঃ সৌধ্যায়ণী হ (এতিহস্থচকং ) এনং 
( পিপ্নলাদৎ ) পপ্রচ্ছ_হে ভগবন্! (পুজ্য!) এতস্মিন ( প্রত্যক্ষগোঁচরে ) 
পুরুষে (হস্ত-মস্তকাদি-সমঘিতে দেহে) কানি ( করণানি ) স্বপত্তি ত্ব-স্ব- 
ব্যাপারেভ্যঃ বিরমন্তে ? কানি ( করণানি ) জাগ্রতি? (অব্যাহতবাপারা- 

সিষ্স্তি ?) এষঃ [কাধ্য-করণয়োমধ্যে | কতরঃ (কো নাম) দেবঃ ্বপ্লান্ 
পঞ্তাতি? কম্ত এতৎ (লোক প্রসিদ্ধং স্থখং) ভবতি? কম্মিন উ (অপি) সর্কে 
সম্যক্ প্রশিষ্ঠিতাঃ ( একীভূতাঃ ) ভবস্তি ইত্যর্থঃ ॥ 

অনস্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়মী ইছাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--ভগবন্ এই [হস্ত- 
পদাদিযুক্ত ] পুরুষে (দেহের মধ্যে ) কাহারা নিদ্রা যায়? এই পুরুষে কাহারা 
জাগ্রৎ থাকে? এবং কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে ? এই স্বখানুভূতিই বা 
কাহার হয়? এবং সকলে কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ? ॥ ৪২ ॥ ১॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অথ হৈনং সৌধ্ধ্যায়ণী গার্গাঃ পপ্রচ্ছ- প্রশ্নত্রয়েণ অপরবিদ্যাগোচরৎ সর্ধং 
পরিশমাপ্য সংসার ব্যাক্কতবিষয়ং সাধ্য-সাধনলক্ষণম্ অনিত্যস্। অথেদানীম্ 
লাধনলক্ষণম্ * অপ্রাণম্ অমনোগোচরম্ অতীন্দ্রিয়ম অবিষয়ং শিবং শাস্তস্ ১ 

* সাধালাধনবিলক্ষণা্তি ব! পাঃ। 

নি 



৬? গ্রশ্নোপনিষৎ। 

অবিকৃতস্ অক্ষরং সত্যৎ পরবিগ্াগম্যৎ পুরুষাখ্যং সবাসথাত্যন্তরমূ অজং বক্তব্যম্ 
ইত্যুত্তরৎ প্রশনত্রয়মারভ্যতে। 

তত্র সুদীপ্তাদিবাগ্রের্শ্মাৎ পরন্মাদক্ষরাৎ সর্ব ভাবা বিস্ফুলিঙ্গা ইব জায়স্তে, 
তত্রৈব অপিমস্তীত্যুক্ দিতীয়ে মুণ্ডকে। কে তে সর্ব ভাবা অক্ষরাহিস্লিঙ্গা 
ইব বিভজ্যন্তে? কথং বা 'বিভক্তাঃ সন্তস্তৈবাপিযস্তি? কিংলক্ষণৎ বা 
তদক্ষরম্? ইতি, এতদ্বিবক্ষয়া অধুনা পরশ্মীষ্ঠাবয়তি-_ 

ভগবন্! এতশ্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমতি কানি করণানি ম্বপত্তি শ্বাপং 

কর্বস্তি শ্বব্যাপারাছ্পরমস্তে ? কানি চাম্মিন জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং 
কুর্বন্তি স্বব্যাপারান্ কুর্বস্তীত্যর্থ:। কতরঃ কার্যয-করণলক্ষণয়োঃ এষ দেব: 

ব্বপরান্ পশ্ততিণ স্বপ্পো নাম জাগ্রদর্শনান্িবৃত্তস্ত জাগ্রদ্বৎ অস্তঃশরীরে যদ্দর্শনম্। 

তত কিং কারধ্যলক্ষণেন দেবেন নির্বর্ত্যতে, কিংবা করণলক্ষণেন কেনচিৎ ? 

ইত্যতিগ্রায়ঃ। উপরতে চ জাগ্রত-্বপ্রব্যাপারে যত প্রপন্ৎ নিরায়াসলক্ষণম্ অনাবাধং 

নং, ফস্ত এতন্ভবতি? তশ্মিন্ কালে জাগ্রৎ-্বপ্নব্যাপারাছুপরতাঃ সম্তঃ কস্মিন উ 

সর্বে সম্যগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ1 মধুনি রসবৎ, সমুদ্রপ্রবিষ্টনগ্বা দিবচ্ 
বিবেকানহাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবস্তি, সঙ্গতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবস্তীত্যর্থঃ | 

ননথ স্ন্তদাত্রাদিকরণবৎ স্বব্যাপারাহ্ুপরতানি পৃথক পৃথগেব স্বাত্মস্তাবততিষ্টস্ত- 
ইত্যেতদ্ যুক্তৎ, কত: প্রাপধিঃ সুুপ্পুরুষাণাং করণানাং কন্মিংশ্চিদেকীভাবগমনা- 
শঙ্কায়াঃ প্রঃ? যুক্তৈব তু আশঙ্কা; যতঃ সহংহতানি করণানি স্থাম্যর্থানি পর- 
তন্্রাণি চ জাগ্রদ্বিষয়ে, তন্মাৎ স্বাপেইপি সংহতানাং পারতন্ত্রেণেব কন্মিংশ্চিং 
সঙ্গতি্যায্যেতি। তম্মাদাশঙ্কান্ুরূপ এব প্রশ্নোধ্যম্-_অত্র তু কাধ্যকরণসঙ্যাতো 
যন্িংস্চ প্রলীনঃ ন্ুযুপ্ত-প্রলয়কালয়োঃ, তদ্বিশেষৎ বৃতুৎসোঃ স.কো নু স্তাদিতি 
কম্মিন্ সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবস্তীতি ॥৪২ ॥ ১ ॥ 

ভাষ্যান্থবাদ। 

অনন্তর গর্গবংশীয় সৌধধ্যায়ণী ইহাকে (পিপ্পলাদকে ) প্রশ্ন 
করিলেন--প্রথম প্রশ্নরয়ে (অতীত তিন পরিচ্ছেদে ) স্লন্লিযয়ক 
সাধ্য-সাধন লক্ষণাস্থিত, অবিস্তাধীন, অনিত্য সংসারের বিষয় সমস্ত পরি. 
সমা্ধ করিয়া এধন অসাংনাক্মক, প্রাণ ও মনের অবিষয়-_অতীল্রিয়, 



প্রশ্নোপনিষৎ। 

মঙ্গলময়, শান্ত, জন্মরহিত এবং পরবিষ্ভাগম্য সত্যম্বরপ অক্ষয় 

পুরুষকে বাহা ও আত্যন্তর সর্ববপদার্থের সহিত বলা! আবশ্যক ; এই 

জন্য পরবর্তী প্রশ্নত্রয় আরব হইতেছে ,. 
তন্মধ্যে, দ্বিতীয় মুগ্ডকে কথিত আছে 'যে, খ্রঁদীপ্ত অগ্নি হইতে 

যেমন স্ফ,লিঙগলমূহ নিঃস্ত হয়, তেমনি ত্য পরম অক্ষর ( পরমেশ্বর ) 
হইতে সর্ববপদার্থ জন্মলাভ করে ) সেই অক্ষর হইতে বিতক্ত পদার্থ 

সমূহ কে কে? কিরূপেই বা বিভক্ত হইয়া তাহাতে বিলীন হয়? 

এবং সেই অক্ষরের লক্ষণই বাকিরপ? এতত সমস্ত বিষয় বলিবার 

ইচ্ছায় প্রশ্নসমূহের উদ্ভাবন করিতেছেন, 
ভগবন্! এই হস্ত-মস্তকাদিযুক্ত পুরুষে কোন্ কোন্ করণ ( ইঙ্রি- 

য়াদি) শয়ন করে- নিদ্রা যায় অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপার হইতে বিরত হয়? 
এবং কাহারাই বা ইহাতে জাগিয়! থাকে, অনিদ্রাবস্থায় নিজনিজ ব্যাপার- 

রূপ জাগরণ করে, অর্থাৎ স্বীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে ? কার্ধ্য 

ও করণ, এতদুভয়ের মধ্যে কোম্ দেবতাটি স্বপ্ন দর্শন করে? অভিপ্রায় 
এই যে, স্বপ্ন অর্থ-_জাগরণাবস্থা হইতে বিরত হইয়া, যে, জাগ্রদবস্থার 
হ্যায় শরীরাভ্যন্তরে দর্শন, সেই দর্শন কার্ধযটি কি কোনও কার্ধ্যা- 
ত্বক দেবতাকর্তৃক সম্পাদিত হয়? কিংবা কোনও করণাত্মক দেবতা- 

কতৃক? জাগ্রৎ ও স্বগ্রব্যাপার বিনিবৃত্ত হইলে পর যে, নির্বব্যা- 
পাররূপ বিমল অবাহত স্থখামুভূতি, এই সুখ কাহার হয়? সেই সময়ে 

জাগ্রত ও স্বপ্নব্যাপ্লার হইতে নিবৃত্ত হইয়া ( করণবর্গ ) সকলেই সম্পূর্ণ- 

রূপে একীভূত হইয়া কাহাতে অবশ্থিতি করে ? অর্থাৎ মধুতে [অন্যান] 
রসের ন্যায় এবং সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসমুহের ম্যায় বিবেকের অযোগ্যভাবে 
( অপৃথক্ভাবে ) প্রতিঠিত- সঙ্গত বা সম]ক্ অবস্থিত হয় ? 

*এখন প্রন্ম হইতেছে যে, দাত্র ( দ1) প্রভৃতি করণ-বস্ত পরিত্যক্ত 

হইয়! যেরূপ পৃথক পৃথক্ভাবে অবস্থান করে, তক্রপ স্ব-স্ব ব্যাপার 
হইতে বিরত করণবর্গেরও ত পৃথক্ভাবে অবস্থিতিই যুক্তিসঙ্গত হয়, 



, | প্রশ্নোপনিষৎ। 

সুতরাং সুযুগ্ত পুরুষের করণবর্গের কোনও পুরুষে একীভাব-প্রাপ্ডি 
সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তীর আশঙ্কার কারণ কি? [ না--] আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতই 
হইয়াছে ; কারণ, যেহেতু সংহত বা সম্মিলিত করণবর্গ ( জাগ্রত-সময়ে 

স্বামীর প্রয়োজন-সাধনে' তত্পর ও পরাধীন (স্বামীর অধীন ) থাকে; 

সেই হেতু স্বপ্নসময়েও করণব্গে র পরাধীনাগাবেই কোন স্থানে সম্মিলিত 

তাবে থাকা ন্যাব্য; অতএব, উক্ত প্রশ্নটি আশঙ্কার অনুরূপই হইয়াছে; 
অধিকম্, এখানে ন্যুপ্তি ও প্রলয়মময়ে কার্য্য দেহ ৰা প্রাণ, এবং 

করণ মনঃপ্রভৃতি ইন্জ্রিয় যাহাতে বিলীন হয়, তদগত বিশেষ ভাব 
জিজ্ঞাসার আভিপ্রায়েই তিনি কে হন? কাহার মধ্যে সকলে একীভূত 
হইয়া অবস্থিত হয়? [ এই প্রশ্ন হইয়াছে] [ কিন্তু গ্রতিষ্ঠাবিশিষ্ট 
জাত্মার কথ! জিজ্ঞাসিত হয় নাই ] ৪২ ॥ ১॥ 

তন্মৈ স হোবাচ-_যথা গার্গ্য ! মরীচয়োইব্থান্তং গচ্ছতঃ 
সর্ববা এতন্মিস্তেজোমগ্ডল একীতবস্তি। তাঁঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ 
প্রচরন্তি;) এবং হ বৈতৎ সর্ববং পরে দেবে মনস্তেকীতবতি। 
তেন তথ্যেষ পুরুষো৷ ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিগ্রতি, ন 
রলয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদতে, নানন্দয়তে, ন 
বিস্বজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥৪৩॥২॥ 
[মনঃপ্রাণাতিরিক্তানি স্ব্বানি করণানি স্বপস্তি, ইত্যাখ্যাতুং দৃষ্টাত্তপুরঃসরমাহা_- 
তন্মৈ ইতি। সঃ (আচাধ্যঃ) তকে ( গার্ধ্যায় ) উবাচ ( উক্তবন্ )_হ ( পুরা- 

ৃতততবনথচকং ); হে গার্গ্য! যথা অস্ত গচ্ছতঃ (লোক-লৌচনপথম্ অতিক্রামতঃ) 
অর্বন্ত ( ুধ্যস্ত ) সর্ববা মরীচয়ঃ (কিরণাঃ) এতক্সিন্ (প্রত্যক্ষার্থে ) তেজো- 

মণ্ডলে একীভবস্তি ? পুনঃ উদয়তঃ ( উদগচ্ছতঃ সতঃ ) [ অর্কন্ত ] তাঃ ( মরীচয়ঃ ) 
[অপি] পুনঃ প্রচরস্তি (সর্কত্র প্রসরস্তি)। এবং (দৃষ্টাসতাস্থপীপং ) হ (এব) 
তৎ বৈ (প্রসিদ্ধ ) তৎ ( বাগাদিকং) সর্বৎ (করণৎ ] পরে ( উৎকৃষ্ট) দেবে 
(গ্োতমানে ) মনমি ( অস্ত:করণে অর্কস্থানীয়ে ) একীতবতি। তেন (একী- 
ভাবগমনেন হেতুনা) তঠি (তদা) এব; (প্রত্যঙ্ষঃ) পুরুষ (প্রাণী)ম 



প্রশ্নোপনিবৎ। 

শ্ণোতি [ শব্দং], ন পশ্ুতি, [রূপং], ন জিপ্রতি ( গন্ধগ্রহণং ন করোতি )১ন 

রসয়তে (রস্ধ ন গৃহাতি ), ন স্পূশতে (ক্পর্শং নাশুভবতি ), ন অভিবদতে 
( বাচং ন উচ্চারয়তি ) ন আদতে (বস্তগ্রহণং ন করোতি ) ন আনন্দয়তে 
( আনন্দং নান্থভবতি ), ন বিস্যজতে ( ন ত্যজতি পুরীষাঁদিকং ), ন ইয়ায়তে (ন 

চলতি ),[ অপিতু] স্বপিতি (শয়নং করোতি) ইতি আচক্ষতে ( কথয়স্তি 

[লেকা ইতি শেষঃ ]। | স্বাপর্সময়ে শ্রোব্র-চ্ষুমবণরসনত্বগ বাগ:হস্তোপস্থপামূ- 
পাদাখ্যানি দশ ইন্দ্রিয়াণি স্ব-ন্ব-ব্যাপারেভ্য উপরতানি ভবস্তীত্যাশয়ঃ ] ॥ 

তিনি (পিপ্ললাদ) তাহার উদ্দেশে বলিলেন-_হে গার্গ্য ! ক্র্য্য অস্তগমন করিবার 

সময়ে কুর্য্-কিরণসমূহ যেরূপ এই তেজোমগ্ডলে ( ুর্যযমগ্ডলে ) একীভূত হয়, 
[ এবং] পুনশ্চ সুর্য উদিত হইলে তাহারাও পুনর্ধার চতুদ্দিকে প্প্রস্থত হয়) 
তদ্রপ সেই সমস্ত বাগাদি করণও শ্রেষ্ঠ দেবতা মনে একীভাব প্রাপ্ত হয়; সেই 
কারণেই তখন এই পুরুষ ( প্রাণী ) শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, স্রাণ করে 
না, রসান্বাদন করে না, স্পর্শান্ুভব করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, 
আনন্দান্গুভব করে না, পুরীষ ত্যাগ করে না, গমন করে না; [পরন্ধ] [ তখন 

তাহাকে লোকে ] 'স্বপিতি” অর্থাৎ নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া! থাকে ॥ ৪৩ ২॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। * 

তশ্মৈ সহ উবাচ আচাধ্যঃ,-শুণু হে গার্গ্য যৎ তয়া পৃষ্টম্। যথা মরীচয়ঃ 

রশ্ময়ঃ অর্কন্ত আদিত্যন্ত অন্তম অন্শনং গচ্ছতঃ সর্ধা অশেষত এতশ্মিন তেজো- 

মণ্ডলে তেজোরাশিরূপে একীভবস্তি বিবেকানহ্বম অবিশেষতাং গচ্ছস্তি) তা মরীচয়- 

স্তশ্তৈব অর্কন্ত পুনঃপুনঃ উদয়ত উদগচ্ছত প্রচরস্তি বিকীরয্যস্তে। যথাইয়ং দৃষ্টান্ত, 
এবং হু বৈ তৎ সর্বং বিষয়েজ্জিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে স্তোতনবতি মনসি 

চক্ষুরাদিদেবানাৎ মনগ্তিনত্বাৎ পরে! দেবো! মনঃ, তন্মিন্ শ্বপ্রকালে একীভবতি-_ 

, মগ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি। জিজাগরিষোশ্চ রশ্মিবন্মগুলাৎ মনস এব 
প্রচরস্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠস্তে। যন্মাৎ স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্বাহ্যাপলব্ষি- 
করণানি মনসি একীভূতানীব করণব্যাপারাদুপরতানি, তেন তন্মাৎ তি তন্িন্ 
স্বাপঞ্ষালে এব দেবদত্তাদিলক্ষণঃ পুরুষো! ন শৃণোতি ন পশ্ররতি ন জিগ্রতি ন 

রসয়তে ন ম্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিশ্জতে ন ইয়ায়তে, 

স্বপিতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ২ 



2. | প্রশ্নোপনিষৎ 

ভাষ্যান্বাদ। 

সেই আচার্য তাহার উদ্দেশে বলিলেন,_হে গাগা! তুমি যাহা 

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহ! শ্রবণ কর। যেরপ অন্ত-_-অদর্শনগামী 

আদিত্যের সমন্ড মরীচি অর্থাৎ রশ্যিসমুহ এই তেজোমগ্ুলে-_ 

তেজোরাশিতে একীভূত 'হয়, অর্থাৎ রিবেকের (পৃথক্ করিবার ) 
অযোগ্যতা বা অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয়; সেই সূর্য্েরই বারংবার উদয়" 
কালে আবার সেই কিরণসমুহ প্রচারিত হয়-_বিকীর্ণ হয়। এই 

দৃষ্টান্তটি যেরূপ, ঠিক এইরূপই স্বপ্রদময়ে সেই সমস্ত বিষয়গ্রাহী 

ইন্জ্রিয়নিচয়ও পর--উতকৃষ্ট, দেব_-গ্োতমান মনে একীভাব লাভ 

করে,_-তেজোমগুলে মরীচির হ্যায় অবিশেষভাব প্রাপ্ত হয় [পরস্পরের 

মধ্যে কিছুমাত্র পার্থকা থাকে না ]। চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মনের 

অধীন; এই কারণে মন “পর দেবতা, পদবাচ্য । জাগরণেচ্ছু পুরুষের 

অর্থাৎ পুরুষের জাগ্রৎ হইবার সময়ে, করণসমূহ তেজোমগুল হইতে 

রশ্মির ম্যায় মন হইতেই আবার নিজ,নিজ ব্যাপারের উদ্দেশে বহিগত 

হয়। যেহেতু স্বপ্নসমূয়ে শব্দাদি বিষয়ের উপলঙ্ি-সাধন আোঙাদি 

ইন্দ্িয়সমূহ মনে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াই যেন করণে।চিত ব্যাপার 

হইতে বিরত হইয়া থাকে; সেই হেতুই সেই স্বপ্নসময়ে এই দেবদত্তাদি- 

নামক পুরুষ শ্রবণ করে না, দর্শন করে না, আত্রাণ করে না, রসামু- 

ভব করে না,স্পর্শানুতব করে না, কথ! বলে না, গ্রহণ করে না, 

আনন্দলাত করে না, [ পুরীষ ] ত্যাগ করে ন! এবং গমন করে না। 
সাধারণ লোকে | ইহাকে ] “স্বপিতি” “নিদ্রা যাইতেছে" এইরূপ বলিয়া 
ধাকে ॥ %॥ ৪৩ ॥ ২॥ 

৯. জা্ংসমরে সাধারণতঃ চু ুভৃতি ইলসিরনিচর বব ্থানে খাকির। মনের অধীন 
ভাবে রূপার্পমাদি নিজ নিজ কার্ধো প্রবৃত্ত থাকে । কিন্তু হপ্রসময়ে ইন্তিয়গণ ইল্টিয়বৃত্তির 
পরিচালক হনে বাইয়! লমবেন্ত হয়। তখন কাহাকেও আর পৃথক করি ধর| বায় ন।৪ তাহা 
ফলে তৎকালে একমাত্র মনেয়ই ক্রিয়াশক্কি থাকে, এবং জাগ্রংকালীন মংস্কারানুদারে বিচিত্র 
খপ্ররাজ্য লঙ্গর্ণন করে; বাহ কোন বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে না। তখন শ্রবণেক্রিয় শক 
গ্রধণ করে না, চু রূপ দর্শন করেনা, স্বাণেন্রিয় গন্ধ আস্্াণ করে না, রদন| রসান্বাগান করে 

$ 



'গশ্লোগনিষৎ । 

গ্রীণাগ্নয় এবৈতম্মিন পুরে জাগ্রতি। গাহপত্যে। হু বা 
এষোহপানো ব্যানোহন্বাহাধ্যপচনঃ, যদগাহ্পত্যাৎ প্রণীয়তে 

প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণ? ॥৪8॥৩॥ 

[”কানি অন্সিন্ শরীরে জাগ্রতি” ইতান্ত প্রশ্নস্টোত্বরপ্রসঙ্গেন প্রাণেবু 
অগ্রিবয়-ৃষ্টিমাহ ]_প্রীণাগ্য়ঃ ইত্যাদিনা। এতন্সিন্ পুরে (নবদ্ধারে দেহে ) 

প্রাণাগ্রয়ঃ (প্রাণরূপা অগ্রয়ঃ) এব জাগ্রতি (সর্বদা জাগরণং কুর্বস্তি )। এষঃ 

(অনুভূয়মানঃ) হ ( প্রসিদ্ধঃ) অপানঃ (প্রাণবৃত্তিবিশেষঃ ) বৈ (এব) গাহ্পত্যঃ 

( তদাখ্যঃ অগ্রিঃ, ) ব্যান: (তদাখাঃ প্রাণবৃত্তিভেদঃ ) অন্থাহার্্যপচনঃ দেক্ষিণাগ্সিং) 

[ ভবতি ]। যত (যশ্মাৎ) গারৃপত্যাৎ (গৃহপতিসম্বন্ধিনঃ অগ্নেঃ )* প্রণীয়তে-_. 

প্রণনাৎ আনয়নাৎ ( হেতোঃ ) প্রাণ এব আহবনীয়ঃ তেংস্থলবর্তা) ॥ 

“এই শরীরে কাহার! জাগ্রং থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে প্রাণে অগ্ি- 

দৃষ্টির উপদেশ করিতেছেন । এই পুরে দেহে) প্রাণরূপী অগিত্ররই সর্বদা জাগরিত 

থাকে । [ তন্মপ্যে | এই পান বায়ুই প্রসিদ্ধ গাহপত্য অগ্নি, খ্যান-বায়ু অন্থাহীর্য্য- 

পচন (দক্ষিণাগ্নি ), [ এবং] যেহেতু গাহ্পত্য অগ্রিরূপী অপান হইতে প্রণীত বা 

পৃথক্কৃত হয়, সেই প্রণয়ন হেতুই প্রাণবাষু আহবশীয়স্থানীয ॥ ৪৪ ॥ ৩॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

সৃপ্তবতনু শ্রোত্রাদিধু করণেষু এতশ্মিন্ পুরে নবদ্ারে দেহে প্রাণাগ্র্ঃ প্রাণাদি- 
পঞ্চবায়বঃ 'গ্নয় ইব অগ্রয়ে! জাগ্রত্ি। অগ্নিসামান্তৎ হি আহ-_গাহপত্যে। হ বা 

এষোহপানঃ। কথং? ইত্যাহ-যন্মাৎ গাহপত্যাৎ অগ্নেঃ অগ্নিহোত্রকালে 

ইতরোহগ্সিঃ আবহবনীয়ঃ প্রণীয়তে, প্রণয়নাৎ_-প্রণীফুত অন্াদিতি প্রণয়নে! 

গাহপত্যোহগরিঃ' যথা, তথা নুপ্রস্তাপানবৃত্তেঃ প্রণীয়তে ইব প্রাণে! মুখনাসিকাভ্যাং 

সঞ্চরতি, অত আহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ। ব্যানস্ত হৃদয়াৎ দক্ষিণমৃষিরদারেণ 

নির্গমাৎ দক্ষিণদিকৃসম্বন্ধাৎ অন্থাহাধ্যপচনো! দক্ষিণািঃ ॥ 8৪ ॥ ৩॥ 

নাঃ ত্বক কোনরূপ ম্পণ অনুভব করে না, বাগিত্ত্িয় কথা বলেনা; হত্তকোন বন্ত আহরগ 
করে না. উপস্থ আনদ্জনকংক্রিয়া করে না, পাঁযু ( মলগ্াগ) পুরীষ ত্যাগ করে ন! এবং চরণ 
চলিতে পারে না। পরস্ত তখন শয়ন করিয়! থাকে বলিয়। অপর লোকে তদন্ত পুরুষকে 
“স্বপতি' নামে অভিহিত করিয়া খাকে। পুণশ্চ ধখন পপ তাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হয়, 
তিখন একে একে চ্গুঃ প্রভৃতি ইত্তিয়নিচর মন হইতে পৃথক্ হইয়া পড়েনিজ নি গানে 
গঙ্ন করে। $ 



রী গ্রশ্নোপনিষং | 

ভাম্যান্ুবাদ । 

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু অগ্নির সদৃশ বলিয়া 'অগ্নি-প্ধবাচা, সেই 
প্রাণাগ়িসমূহ এই পুরে অর্থাৎ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে শ্রোত্র প্রভৃতি 
ইন্জ্িয়গণ প্রন্থপ্ত হইলে পর, জাগরিত থাকে । অগ্নির সহিত প্রাণের 

সাদৃশ্য বলিতেছেন_-এই অপানই প্রসিদ্ধ 'গার্ৃপত্য অমি; কিপ্রকারে! 

তাহা বল! হইতেছে-__যেহেত্ [লোক প্রসিদ্ধ ] অগ্রিহোত্র বজ্্সময়ে 

'আছবনীয়' নামক অপর অগ্নি (যাহাতে হোম করিতে হয়), সেই 

অমিটি গারৃপত্য অগ্নি হইতে প্রণীত ( আহ্ত ) হয়, সেই প্রণয়ন 

হেতু--নর্থাৎ ইহ হইতে প্রণয়ন কর! হয় (আহবনীয় অগ্নি আহরণ কর 
হয়), এই জদ্য গার্পত্য অগ্নি যেমন প্রণয়ন-পদ্রবাচ্য ; তেমনি স্ৃণ্ 
ব্যক্তির প্রাণও যেন অপানবৃত্তি হইতেই প্রণীত বা আহৃত হইয়া মুখ 

ও নামারদ্ধে, সঞ্চরণ করে; এই জন্য প্রাণবায়ুটি 'আহবনীয়'স্থলবর্তী 
[ এবং অপানবায়ু “গাহপতা-স্থানপাতী ]। আর হৃদয় হইতে দক্ষিণ 

রন্ধ দ্বারা নির্গত হয় বলিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত সম্বন্ধ থাকা 
ব্যানবাযুটি 'অন্বা হার্য্য-পচন/-নামক দক্ষিণাগি-স্থানীয় & ॥ 88 ॥ ৩। 

* “অন্নিছোত্র একটি হজ; উহ! সাগ্নিকের প্রতাহ কর্তবা। এ যজে লাধারণতঃ তিন! 
অগ্সির আবন্ঠক হয়) (১) দক্ষিপামি, (২) গাহ পতা, (৩) জবহপীয়। তলধে) বক্ষিণাগ্ 
দক্ষিণঙাগে রক্ষিত হয় এবং উহাতে পাকক্রিয়। সম্পাদিত হয়। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখি' 
জাছে-_শতানু দক্গিণান্াদো তৃপ্তিতূত্ব। বতোহমরান্। নয়তে দক্ষিপাভাগং দক্গিণানিত্ততোং 
ভবৎ।” অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণ। দানের পর তৃপ্তরূপ ধারণ করিয়। জহরগণকেঞ্দক্ষিণাতাগ প্রা, 
করায়, সেই কারণে দাক্ষিণাযি' নাম হইয়াছে । 'গাহপত্য' অগ্রিটি সর্বগ। রক্ষ| করিতে হা 
কখনও নির্ধ্ধাপিত করিতে হয় না। বজ্ের সময় সেই 'গহপিত্য' অন্মি হইতে যে জন্নিকে পৃথ 
করিয়। লওয়| হয়। তাহাকে 'আছঞবনীয়' বলে। 'আহবনীয়' অগ্নিতেই হোন করিতে হয়। আলো 
গ্বজে 'বা।ন'বায়ুটি হাদয় হইতে দক্ষিপতাগস্ব নাড়ীরদ্ধে। সঞ্চরণ করে বলিয়া, দক্গিপানিস্থানীর 
অধোগামী 'জপান'বাযুটি নিয়তই বিদ্যমান থাকে, এবং উহার সাহাযোই «প্রাণ'বাযুর ক্রি 
সম্পা্ধিত হয়, এই কারণে 'জপান'বায়ুকে গাহপত্া অন্নিষ্থানীয় বল! হইয়াছে। জার প্র 
বানুটি জপান বাযুর সাহাব্যাপেক্ষী এবং আহা বস্তনিচর প্রথমতঃ উহাতেই জাহত বা জপি 
হইয়! থাকে । এই কারণে প্রাণযাযুফে 'জাহষনীয়' বল! হইয়াছে । অথচ এই দেছে অগরা 
লমগত ইঞ্জির গ খক্রিয়া হইতে বিরত হইলেও ইহাগেয় ক্রিয়া বিরত হন; এই জনা ঘ। 
হইয়াছে যে, “প্রাণাগয় এব জাগ্রতি।” অর্থাৎ দ্বপ্নসময়ে গ্রাণয়গী 02৬ জগরিত খা, 
জপ সকলেই নিত্রিত ব! নির্ধধ্যাপার হইয়] পড়ে ॥ 
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যছ্চ্ছবাস-নিশ্বাসাবেতাবাসৃতী মং নয়তীতি স সমানঃ | 

মনো হ বাব যঙ্জমান ইং্উফলমেবোদানঃ, স এনং যজমানমহ- 
রহত্রক্ষ গময়তি ॥ ৪৫ ॥ 5 ॥ 

[ ইদানীমুচ্ছাস-নিশ্বাস-সমান-মন-উদানেষু ক্রীমৈণ আহতি-অনৃষ্যজমানেষ্ট 

ফলপুষ্টি-বিধানার্থমাহ )_ৎ, ইত্যাদি । শ্যৎ যেশ্মাৎ) [যো বাযুরূপোইগ্রিঃ ], এতৌ। 

উচ্ছাস-নিশ্ব(সৌ ( প্রাণস্ত পরীরাদ বহিগমনম্ উচ্ছাসঃ, পুনঃ প্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ 

তৌ) আন্ুতী আন্ৃতিদ্বয়ং) [ অগ্রিহোত্রাুতিবৎ ] সমং শরীর ধারণোপযোগিতয়া 

যথাবস্থং) নয়তি (প্রাপয়ত্তি, ইন্তি (তনম্মাৎ হেতোঃ) স সমানঃ 

( দৃষ্টস্থানীয়ঃ, হোতৃস্থানীয়ো বাঁ )। বাব (প্রসিদ্ধং ) মনঃ হ ( এব ) যঙ্গমানঃ 

( আহুতিপ্রদাতা ), উদানঃ ( উদ্ধগামী বাধুঃ ) এব ইঠ্টফলং ( যজ্ঞফলং ), [ যতঃ ] 

সং (উদানঃ) [স্থযুপ্রিসময়ে )  এনৎ (মনোনামকৎ) যজমানং অহরহঃ 

( প্রতাহং ) ব্রহ্ম গময়তি (স্বপ্র।বস্থায়া অপসার্ধ্য স্বর্গমিব ব্রক্মস্বভাবং পরমানন্দং 

প্রপয়তীত্যর্থঃ ) ॥ নর 

যেহেতু উচ্ছাস ও নিশ্বাসরূপ এই, আহুতিথয়কে সমতা প্রাপ্ত করায়, এই 
কারণে, সেই সমান বায়ু [ অদৃষ্টস্থানীয় ], প্রসিদ্ধ মনই যজমীনস্থানীয়, উদান 

বাযুই যজ্ঞের ফলম্বরূপ, [কারণ], সেই উদ্দানই মনোনপী যজমানকে 

প্রত্যহ [ স্ুযুন্তিকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে বিরত করিয়া ] ত্রঙ্গ প্রাণ্ত করাইয়া 

থাকে ॥ ৪8৪৫ ॥ ৪ 

শাঙ্করভাষ্যম্। 

অত্র চ হোতা অগ্নিহোত্রস্ত যদ্ যন্মাহচ্ছবাসনিশ্বাসৌ অগ্নিহোত্রাহুতী ইব নিত্যৎ 
দবিত্বসামান্তাদেব তু এতৌ আহুতী সমং সামেন শরীরস্থিতিভাবায় নয়তি যো বাষুঃ 
অগ্িস্থানীয়োহপি হোত৷ চাহুত্যোনেতৃত্বাৎ। কো২সৌ ?স সমানঃ। অতশ্চ 
বিদুষ স্বাপোহপি অগ্নিহোত্রহবনমেব। তস্মাদ্বিদ্বান্ ন 'অকন্্া” ইত্যেবৎ মন্তব্য 
ইত্যভিপ্রায়ঃ | “সর্ববদ! সর্বাণি চ ভূতাঁনি বিচিন্বস্ত্যপি স্বপতে,” ইতি হি বাজস- 
নেয়কে।' অত্র হি জাগ্রৎন্থ প্রাণাগ্সিযু উপসং্হত্য বাহকরণানি বিষয়াংস্চ অগ্নি- 
হোত্রফলমিব স্বর্গ ব্রন্ম জিগমিফুঃ মনে! হ বাব জমানো জাগত্তি। যজমানবৎ 
কাধ্যকরণেু ৪প্রাধান্তেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব ত্র্গ প্রতি গ্রশ্থিতত্বাদ্ 

ৃ ্ 
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ঘজমানো! মনঃ কল্প্যতে। ইঞ্টকলং যাগফলমেব উদানো বাধুঃ। উদাননিমিত্তহাৎ 

ইষ্টফলপ্রাপ্ডেঃ। কথম্? স উদাঁনঃ এনং মন-আখ্যং জমান স্বপ্নবৃত্তিরগাদপি 

রচ্যাব্য অহরঙ:স্ুযুণ্তিকালে ্বর্গমিব গাক্ষরৎ গময়তি। অতো হাগফলস্থানীয় 

উদানঃ 08৫18 ॥ , | 

ডাবদমুবাদ | 

যে হেতু অগ্নিহোত্রীয় হোতার ন্যায় যে বায়ু অগ্রিহোত্রীয় আহুতি- 

দ্যয়ের মত উচ্ছুস ও নিশ্বামকে শরীর-রক্ষার নিমিত্ত সর্বদা সমতাপ্রাণ্ড 

করায় ; এই বায়ু কে ?[ উত্তর] সেই প্রসিদ্ধ সমান অর্থাৎ সমান- 

ধক বাঁযু । [অগ্নিহোত্রাুতির ন্যায় দ্বিতবসংখ্যার সাম্য থাকায়, এখানে 

[ উচ্ছাস ও নিশ্বাসকে ] আহুতিদ্য় [ বলা হইয়াছে ], এবং সমান 

বায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও আহুতিনেতা বলিয়া “হোতা” [ শব্দে অভিহিত 

হইয়াছে ]। অতএব, জ্ঞানীর স্বপ্লাবস্থা অগ্নিহোত্রহোমের স্থলবর্তী | 

অভিপ্রায় এই যে, অতএব বিদ্বাম্ ব্যক্তি কর্ম-রহিত, এরূপ মনে 

করিতে নাই। বাজসনেয়কে ( যজূর্ব্বেদে ) আছে, “ম্বপ্পনময়েও সমস্ত 

প্রাণিগণ অগ্নিচয়ন করিয়া থাকে, অর্থাৎ সে সময়েও হোন-ক্রিয়া সম্পন্ন 

হইয়| থাকে । এই প্রাণাগির জাগরণসময়ে মনোরূপী ষজমান বাহা 

ইন্দ্িয়র্গ ও শব্দাদি বিষয়সমূহ উপসংহৃত করিয়া, অগ্নিহোত্র যজ্জীয়- 

স্বর্গ'ফলের ন্যায় বর্ম প্রাপ্তির ইচ্ছায় জাগরিত থাকে, দেহেক্দরিয়াদি- 

গত ব্যবহারে যজমানের ম্যায় মনেরই প্রাধান্য , এই কারণে স্ব্গতুল্য। 

্রঙ্মাভিমুখে প্রস্থান করায় মনের যজমানত্ব কল্পনা করা হয়। উদ্দান 

বায়ুই যাগের ফলম্বরূপ; কারণ, যঙ্জ্ফল প্রাপ্তির পক্ষেও উদ্দান বায়ুই 

নিমিত্ত ; কি প্রকারে ? যে হেতু সেই উদান বাযুই মনোশনীমক যজ- 

মানকে প্রত্যহ স্বপ্নাবস্থা হইতে অপসারিত করিয়া, স্থযুণ্ডিসময়ে ন্বর্গ- 

সদৃশ অক্ষর ব্র্মা প্রাপিত করিয়া থাকে; এই কারণে উদ্দান বায়ু 

ধাগ-ফলস্থানীয় ॥ ৪৫ ॥ ৪ ॥ | রর 



প্রশ্নোপনিষৎ। 

আন্রৈষ দেবঃ স্বপ্ধে মহিমানমনুতবতি। যদ্ দৃ্টং দৃ- 
মনুপশ্যাতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশুণোতি, দেশদিগস্তৈষ্চ 
প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষথদৃষ্ঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুত- 
ধানুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ % সর্ববং পশ্যতি, ঘর্ববঃ পশ্ঠতি ॥৪৬।৫। 

ণ ইদানীং “কতর এষ দেবঃ স্বপ্রান্ পশ্ততি” ইত্যন্ত প্রশ্নস্তোত্তরমাহ 1-- 

অত্রেতাদিনা। এষঃ (সাক্ষিরপঃ ) দেবঃ (মনউপাধিক আত্মা ) অত্র স্বপ্রে 
( স্বগ্নাবস্থায়াৎ ) মহিমানং (মহত্ব স্ববিভূতিৎ বা) অম্ভবতি। [ অন্ুভবপ্রকার- 

মেবাহ ]__-ষৎ দৃষ্টংদৃষ্ট২ (জাগরণে যদ্যৎ প্রত্যক্ষীকৃতং, তৎ ) অন্থ (পশ্চাৎ, 

বাসনাবলেন স্বপ্রাবস্থায়াংধ) পশ্ঠতি (সাক্ষাৎ করোতি )। 'শতংশ্রতমেব 

( জাগ্রংকালীনং শ্রুতমেব সর্ব) [ পূর্ববৎ] অম্ুশূণোতি, দেশ-দিগন্তরৈঃ 

( দেশান্তরৈঃ দিগন্তরৈঃ) চ (অপি) প্রত্যন্থভৃতৎ (প্রকর্ষেণ অধিগতৎ বন্ত ) 
পুনঃ পুনঃ ( ভূয়োডুয়ঃ ) প্রত্যন্থতবতি ( শ্বপ্নে গ্রত্যক্গীকরোতি )। [কিং বহুনা], 

দৃষ্ট, ( চক্ষুষো বিষয়ীভূতং ) চ, অদৃষ্ঠৎ চ (চক্ষরবিষরীভূতং, জন্মাস্তর-দৃষ্নমিতি 

ভাবঃ), [তথা] শ্রুতম্ (ইহৈব শুবণেক্িয়বিষয়ীভূতম্) অশ্রুতম্ অনুভূতং 
( এহিক, ) অনন্ভূতং ( জন্মাস্তরীণৎ ) চ সপ্দং পশ্ততি (অবগচ্ছতি )। [স্বয়মপি] 

সধ্বঃ ( দেবান্থর-নরাদিরূপঃ সন্) পশ্ঠতি ॥ 

এই দেবতা অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত আত্মা এই স্বপ্নে মহিমা বা স্বীর বিভূতি 
অন্থভব করিয়৷ থাকে) [জাগ্রৎ সময়ে ] যাহা যাহা দৃষ্ট, [ তাহা ] পশ্চাৎ দর্শন 

করে, সমস্ত শ্রুতই পশ্চাৎ শ্রবণ করে, দেশাস্তরে ও দিগস্তরে সম্যক্ অনুভূত বিষয় 

বারংবার অন্কভূব করে। [| অধিক কি,] প্হিক দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, 

অনুভূত ও অনন্ুভূত, ,সমস্তই দর্শন করে, এবং নি'জও সর্বাত্মক হইয়া দর্শন 
করে ।॥ ৪৬ ৫॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

এবং বিহষঃ শ্রোত্রাহ্যপরমকালাদারভ্য যাবৎ স্ুপ্তোখিতো ভবতি, তাবৎ 

সর্বযাগ্লানুভব এব, 'নাবিছ্যামিব অনর্থায়েতি বিদ্বত্। স্তয়তে। ন হি বিষ 

১১১ 

* *নচ্চাসষ্৮-ইভাধিকং ক্চিৎ দৃশ্তে। 



৭7 প্রশ্নোপনিধং | 
চা 

মন্ুভবৎ অহরহঃ স্থুযুণ্ত বাঁ প্রতিপ্ধতে। সমানং হি সব্বপ্রাণিনাং পর্ধ্যায়েণ * 

জাগ্রত-্প্-সথযস্তিগমনং) অতো! বিদন্তাস্ততিরেবেয়ম উপপদ্যতে। যত পৃষ্টং 
'কতর এষ দেবঃ স্বপ্রান্ পশ্ততি ইতি ; তদাহ__ 

অত্র উপরতেষু শ্রোত্রা্িযু দেহরক্ষান়ৈ জাগ্রৎস্থ প্রাণাদিবাযুঘু প্রাক স্থযুণ্তি 

প্রতিপত্তেঃ এতন্সিন্ অন্তরালে, এফ দেবঃ অর্করশ্মিবৎ স্বাম্মনি সংহবতাশ্রোত্রাদি- 
করণঃ স্বপ্রে মহিমানং বিভতিৎ বিষয়-বিষয়িলক্ষণম্ অনেকাত্মভাবগমনম্ 

অন্ুভরতি প্রতিপদ্ভতে। 

নন মহিমান্থভবনে করণং মনোইনুভবিতৃঃ, তত কথৎ স্বাতন্ত্রেণ 'অন্গভবতী- 

ত্যুচ্যতে? স্বতন্ত্রো হি ক্ষেত্রজ্। নৈঘ দোষ; ) স্গেত্জতন্ত স্বাতন্্যস্ত মন-উপাধি- 

কতত্বাৎ। ন হি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমার্থতঃ স্বতঃ শ্বপিতি জাগঞ্ঠি বা। মন-উপাধিকৃতমেব 

তস্ত জাগরণৎ স্বপ্রশ্চ ইত্ুযুক্তং বাজসনেয়কে-_“সধীঃ স্বপ্লোভূত্া ধ্যায়তীব, লেলায়- 

তীব” ইত্যাদি । তম্মাৎ মনসে বিভুত্যন্থভবে স্বাতন্ত্যবচনং ন্যায্যমেব | মন- 

উপাধিসহিতত্বে স্বপ্রকালে ক্ষেত্রক্ঞন্ত স্বরংজ্যোতিষ্ঈং বাধ্যেত ইতি কেচিৎ। 

তন্ন, জ্ত্যর্থাপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেবাম্। বস্তাং ্বয়ংজ্যোতিষ্রাদি-ব্যবহারোহপি 

আমোক্ষান্তঃ সর্বোহপি অবিষ্ঠাবিবয় এব মনন-মাছাপারধধিজনিতঃ। “মত্র বা অন্তদিব 

স্তাৎ, তত্রান্তোইন্টং পগ্ঠেৎ, মাত্রাসংসর্গন্বস্ত ভবতি।” “বত্র ত্স্ত সব্ধমাক্মেবাভৃৎ, 

তংকেন কং পশ্ঠেং ইত্যাদিশতিভ্যঃ | আতা নন্ব্রঙ্গবিদামেব ইয়মাশঙ্কা 

ন তু একাত্মবিদাম্। ই 

নন্বেবং সতি “অত্রায়ৎ পুরুবঃ স্বরংজ্যোতিঃ” ইতি বিশেষণমনর্থকৎ ভবতি ? 

অত্রোচ্যতে__অত্যন্পমিদমুচ্যতে, “ঘ এযোহস্তহ্দয় আকাশস্তশ্মিন শেতে” ইতি 

অন্তহ্্দয়পরিচ্ছেদকরণে সুতরাৎ স্বয়ধজোতিষ্বং বাধ্যেত) সত্যমেবমূ ; অয়ং দোষো 

যগ্যপি স্ত।ৎ, স্বগ্পে কেবলতয়া, স্বয়ধজ্যোতিষ্্রেন অর্ধং তাঁবদপনীতং ভারস্তেতি 

চে, ন) “তত্রাপি পুরীততি নাড়ীযু শেতে” ইতি শ্রুতে; পুরীততি নাড়ীদন্দ্ধাৎ 
তত্রপি পুরুষন্ত স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্রেন অর্দধভারাপনয়াভি প্রায়ো মৃষৈব। কথং তি 

“অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতি?” ইতি? অন্তশাপাত্বাৎ অনপেক্ষা স! শ্রুতিরিতি 

চে, ন) অর্থৈকত্বন্ত ইষত্বাৎ। একো হ্াত্মা সর্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপ-, 
বিষিতো৷ বুভূংসিতশ্চ। তন্মাদ্ যুক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্রোপ- 

পত্তি্বক্তুমূ; শ্রতের্যথার্থতত্বপ্রকাশকত্বাৎ। এবং তহি শু শ্রত্যর্থধ, হিন্বা 



প্রশ্ত্লোপনিষৎ। 

সব্বমভিমানং) ন ত্বভিমানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুত্যর্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সর্ব 

পণ্ডিতশ্মন্তৈ: | 
যথা হৃদয়াকাশে পুরীততি নাড়ীষু চ স্বপতস্তৎসম্বন্ধাভাবাৎ ততে৷ বিবিচ্য 

দর্শয়িতুং শক্যতে, ইতি আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্বং ন বাধতে |, এবং মনসি অবিষ্া- 

কামকল্মানিমিত্তোডুতবাসনাবতি কর্ম্মনিমিত্তা বাসনা অবিদ্ধায়া অন্যদ্বস্তস্তরমিৰ 

পণ্ঠন্তঃ সর্বকাধ্যকরণেভাঃ প্রবিবিক্তস্ত ষ্টুর্বাসনাভ্যো দৃশরূপাভ্যোহত্তযত্বেন স্বয়ং- 

জ্যোতিষ্বং সুদপিতেনাপি তাকিকেণ ন বারয়িতুৎ শক্যতে। তন্মাৎ সাধুক্তং-_ 
মনসি প্রলীনেু করণেঘপ্রলীনে চ মনসি মনোময়ঃ স্বপ্রান্ পশ্ততীতি। 

কথৎ মহিমানমন্ভবতীতি? উচ্যতে__যনিত্রৎ পুন্রাদি বা পুর্ব দৃষ্টং, 
তদ্বাসনাবাসিতঃ পুক্রমিত্রাদিবাসন।সম্তৃতৎ পুক্রৎ মিত্রমিব বা অবিগ্ঠয়া পশ্ঠতী- 

ত্যেবং মন্ততে। শ্ণেতি তথা কশ্রতমর্থৎ তদ্বাসনয়া অন্ুশুণোতীব। 
দেশদিগন্তরৈশ্চ দেশান্তরৈর্দিগন্তরৈশ্চ  প্রত্যন্ভূতৎ পুনঃপুনস্তৎ প্রত্যন্থ- 

ভবতীব অবিগ্যয়া । তথা দৃষ্টধ্চান্মিন্ জন্মনি অদৃষ্টঞ্চ জন্মাস্তরদৃষ্টমিতার্থঃ অত্যস্তা- 
ষ্টে বাসনান্থুপপত্তেঃ। এবং শ্ুতথগশ্রন্তথগন্ৃভৃতঞ্চ অস্মিন্ জন্মনি কেবলেন 

মনসা, অনম্ভূতঞ্চ মনসৈব জন্মাস্তরেহনুভূতমিত্যর্থঃ। সচ্চ পরগার্ধোদকাদি। 
অসচ্চ মরীচ্যুদকাদি। কিং বনুনা, উক্তানুক্তৎ সব্ব পগ্ততি, সব্বঃ 

পশ্যৃতি সব্বমনোৌবাসনোপাধিঃ সন, এব সব্বকরণাত্মা মনোদেখঃ স্বপ্রান্ 

পশ্ঠতি ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্যানবাদ। 

এইরূপে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়র্গের উপরতি বা 'ব্যাপার-নিবৃত্তির সময় 
হইতে আরম্ত করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ যাবত সুপ্তোখিত (জাগ্রত ) হন, 

তাবৎ কাল (ন্বপ্নসময়ে ) নিশ্চয়ই তাহার-যাগ-ফলানুভূতি হইয়া থাকে, 
অন্ঞর্দিগের ন্যায় বিফলে যায় না; এইরূপে বিদ্যার স্তরতি করা হইতেছে । 

কারণ, কেবল জ্ঞকানিগণেরই যে, আোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় নিদ্রিত হয়, 

অথঝ প্র।ণাগিসমুহ জাগ্রত থাকে, কিংবা প্রত্যহ জাগ্রত ও স্বপ্রাবস্থায় 

মনঃ স্বাধীনতা অনুভব করতঃ স্ুযুগ্ডি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; কেনন! 

পর্যায়ক্রমে যে, জাগ্রত স্বপ্প ও সুযুপ্তি অবস্থালাভ, তাহ! সর্ববপ্রাণীর 
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পক্ষেই সমান; অতএব ইহা বিদ্যা-স্তুতি হওয়াই সঙ্গত। কোন্ 
দেবতা স্বগ্র দর্শন করেন? পুর্ববজিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নের উত্তরে 

বলিতেছেন-- 

এই দেহে স্থযু্ত অবস্থ। উপস্থিত হইবার পূর্বের আোত্রাদি (ইন্রিয়- 
সমূহ ) উপরত হয় এবং দেহরক্ষার'জন্য প্রাণাদি বায়ুসমূহ যখন জাগ- 
রিত থাকে, ন্যুপ্তি ও জাগরণের মধ্যব্তী সেই স্বপ্নসময়ে সুর্য যেরূপ 
রশ্মিলমূহ সংকোচিত করেন, সেইরূপ এই দেবতাও ( মন-উপাধিক 

জীবও ) আপনাতে আোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহত করিয়া গ্রহণ" 

বিষয়-বিষায়িভাবাত্মক (যাহ! গ্রহণ করা হয়, তাহ! বিষয় আর যিনি 
করেন, তিনি বিষয়ী, তস্তাবাপন্ন ) মহিমা--অনেক ভাবপ্রাপ্তিরপ 

বিভৃতি অনুভব করে--প্রাপ্ত হয়। 

এন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনুভবক্ঠ।র মহিমানুভবে মন হইতেছে 
সাধন) ক্ষেত্রজ্ঞই (জীবহ ) একমাত্র কবন্তন্্র; অতএব (মন যে ) স্বতন্ত্র" 

ভাবে অর্থাৎ জাবের সাহায্য ব্যভাত অনুভব রে, ইহা বলা হহল 

কিরূপে ? না--ইহা। দোষ নখে; কারণ ; ক্ষেত্রজ্জের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও 

মনোরূপ ডউপাধিকৃত ; কেননা, বাস্তাবক পক্ষে ক্ষেত্রজ্জের স্বপন বা 

জাগরণ কিছুই নাই; মনোরূপ উপাধি দ্বারাই তাহার স্বপ্ন ও জাগরণ 

সম্পাদিভ হয়; একথা যজুর্বেব্েও উক্ত আছে-_ধী বা মুনের সহিত 

মিলিত হইয়া স্বপ্নাবস্থপ্রাপ্ত হয় এবং যেন ধ্যানই করে, যেন 

স্পন্দমানই' হয়, ইত্যাদি। অতএব বিভভৃতির অনুভবে যে, মনের 

স্বাতন্ত্রকথন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই বটে । কেহ কেহ বলেন যে, স্বপ্নসময়ে 

মনোরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, ক্ষেত্রজ্জের স্বয়ংজ্যোতিশ্য়ভাব 

ব৷ ন্বপ্রধাঁশত্বের বাধা হয়; বস্ততঃ তাহা ঠিক নহে, কারণ, আ্তির 

অর্থ না জানায়, তাহাদের এরূপ ভ্রম হয় মাত্র। যে হেতু, মোক্ষ না 

হওয়। পর্য্যন্ত স্বয়ং-জ্যো তিষ্ট, বা স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মের 
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ব্যবহার হয়, তৎসমস্তই অবিদ্যার বিষয়ীভূ্ত এনং মনঃপ্রাভৃতি উপাধি 
দ্বারা সমুৎপাদিত। “যখন অহ্যেরই .মত হয় অর্থাৎ ভেদদর্শন হয়, 

তখনই একে অপরকে দর্শন করে, তখনই ইহার দৃশ্য সম্বন্ধ 

হয়। আর যখন ইহার (জ্ঞানীর ) সমস্তই'আতুম্বরূপ হইয়া যায়, 

তখন কে কিসের দ্বারা টি দর্শন করিবে! ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 

হইতেও [এ কথা প্রমাণিত হয়]। অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানে যাহারা 
অপটু, তাহাদের পক্ষেই উক্ত আশঙ্কা, কিন্তু আত্বমৈকত্বজ্ঞরদিগের 

পক্ষে নহে। 

ভাল, এরূপ হইলে ত “এ সময় (ন্বপ্নকালে ) এই পুরুষ (জীব) 

স্বয়ংজ্যোতিঃ হয় এইরূপে বিশেধিহ করা বিফল হয়! ইহার উত্তরে 

বলা হইতেছে যে, এ অতি সামান্য কথা! বল! হইতেছে; কারণ, 'এই 

হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে মাকাশ, [ জীব ] তাহাতে শয়ন করে” এই শ্র্ঠিতে 

যখন তাহার হুদয়মধ্যে পরিচ্ছদের কথা উক্ত হইয়াছে, তখন সেই 

হাদয়-পরিচ্ছদ দ্বারা তাহার স্বত্থংজ্যোতির্ভাব ৩ আপনা হইতেই বাধিত 

হইতে পারে ? যদি বল, হা, যদিও এই দোষ হইতে পারে সত্য, তথাপি 

স্বপ্নে ( স্থযুপ্তিকালে ) যখন কেবল বা অসম্বদ্ধতাবে থাকে, তখনই 

তাহার ব্বয়ংজ্যোতিংস্বভাব সিদ্ধ হইতে পারে; ম্ুতরাং ইহাতে 

আরোপিত দোষের অদ্ধেক ( কতকট। ) অপনীত হইতে পারে। না, 

তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সময়ও (জীব) পুরীতৎ*নামক 
নাড়ীতে শয়ন করে; এই শ্রুতিতে জীবের প্ুরীতৎ নাড়ীর সহিত 

সম্বন্ধ সন্ভাবের কথা উক্ত থাকায় [জীবের কেবলত্ব না থাকায় ] স্বয়ং- 

জ্যোতির্ময়ত্ব হেতু দ্বারা যে, অদ্ধেক দোধ-ভারাপনয়নের অভিলাষ, 
তাহা নিশ্চয়ই বৃথা । ভাল, তাহা হইলে এ সময় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ 

হয় এ কথা হয় কিরূপে ? যদি বল যে, জীবের ষে স্বয়ংজ্যোতিন্ময়, 

তাহা মপর শাখার (যভূর্বেব্দীয় কাণুশাখার ) কথা; সুতরাং অথর্বব- 

 বেদীয় এই উপনিধদ্ব্যাখ্যায় উহার কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ; না, তাহাও 
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বলা যায় ন1; কারণ, [সকল উপনিষদের ] অর্থগত এঁক্য সম্পাদনই 

অতিপ্রেত, ( বিভিন্নার্থত্ব নহে )। আত্মার একত্বই সমস্ত বেদান্তশাস্ট্রের 

বিজ্ঞাপনীয় মর্থ এবং এ অর্থই বভুৎসিতও (জানিবার অভিলধিতও) 
বটে, অতএব বপ্নময়ে আত্মার স্বয়ং জ্যোতিন্য়তার উপপাদন করা 

যুক্তিমঙ্গ তই বটে ; কেননা যথার্থ তন প্রব্বাণ করাই শ্রতির একমাত্র 
কার্য; এইরূপ হইলে, অর্থাৎ শ্রুতির ষথার্থ তত্ব-প্রকাশকতা' স্বীকার 

করিলে, অভিমান পরিত্যাগপূর্ববক শ্রুতির অর্থ শ্রবণ কর; কারণ, 
যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে; তাহারা মকলে শত- 

বর্ষেও অভিমান দ্বারা শ্রুতির অর্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যেমন 

ুষুপ্ত ব্যক্তির হৃদয়াকাশে এবং পুরীতৎ নাড়ীতে জীবের সম্বন্ধ না 
থাকায় এ স্থানে পৃথক করিয়া দেখাইতে পার! যায় বলিয়৷ আত্মার 

স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব বাধিত হয় না, তেমনি মনেতে অবিদ্যা, কাম 

(কামনা) ও তজ্জনিত কম্মসমুদ্ধুত 'ব সনা অভিব্যক্ত হইলে পর, অবিদ্য। 
বা অজ্ঞন বশতঃ যে লোক কম্মর্জনিত বাসনাকে অন্য বস্তুর ন্যায় দর্শন 

করেন, দেহেত্দ্িয়াদি সমস্ত বস্তু হইতে বিবিক্ত বা পৃথগড়ূত সেই ড্র্টা 
দৃশ্য বাসনারাশি হইতেও পার্থক্য লাভ করেন; কাজেই তাহার সেই 

পার্থক্যনিবন্ধন যে স্বয়ংজ্যোতিঃম্বরূপতা, অতিশয় গর্ববান্থিত তাকি কও 

তাহ! নিবারণ করিতে সমর্থ হন না। অতএব করণসমূহ মনে ৰিলীন 
হইলে এবং মন কোথাও বিলীন না হইলে অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থাপন্ন 

হইলে, মনোময় (জীব) যে, স্বপ্দর্শন করে, বলা হইয়াছে; তাহা উত্তম 
কথাই হইয়াছে। . . 

(ভাল, এ অবস্থায় মহিমানুতব করে কি প্রকারে?) ইহার 

উত্তর বল! হইতেছে -পূর্ব্বে ( জাগরণসময়ে ) যে মিত্র ও পুক্রাদি 
বস্ত দৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বাসনায় বাসিত-চিত্ ব্যক্তি 'অবিদ্যাবশতঃ €সই 
পুত্রমিত্রাদি বাসনা-বলে সমুদ্ভূুত ব! অভিব্যক্ত পুন্ত্র মিত্রকেই যেন 

দর্শন করিয়! থাকে বলিয়া মনে করে-_সেইরূপ দৃষটাদৃষ্ট বিষয়ও । দৃষ্ট ' 
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অর্থে, ইহজন্মে দুষ্ট, আর অদৃষ্ট অর্থে__জন্মাস্তরে দৃষট ; কারণ, একে- 
বারেই অনৃষ্ট পদার্থে বাসন! সমুণ্পত্তি হইতে পরে না। এইরূপ ভ্রু 
ও অশ্রত আর ইহজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত ও অননুভূত 
অর্থা জন্মান্তারে কেবল মনের দ্বার অনুভূত । সঙ তর্থে--যথার্থ জল 

প্রস্তুতি, আর “মসৎ' অর্থে মত্ীচি-জল প্রভৃতি ( মৃগতৃষ্ণাদি )। অধিকে 

প্রয়োজন কি, উক্ত ও অনুক্ত সমস্তই দর্শন করে, এবং নিজেও সর্বব 

হহয়। অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা দ্বারা উপহিত হইয়া দর্শন করে। 

এইরূপ সমস্ত ইন্দ্িয়াশ্রয় জীব মনঃপরিচালিত হইয়। সপ্রসমূহ সন্দর্শন 

করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ৫ ॥ 

নম যদা তেজসাহভিভূতো ভবতি। অব্রৈষ দেবঃ স্বপ্না 

পশ্যতি তদৈতন্মিগ্থরীরে % এতৎ স্ত্খং ভবতি ॥৪৭॥৬ 

[ ইদানীং স্ুযুপ্থিদশাং বন্তুৎ “কিস্তৈতৎ সুখ ভবতি, ইতি চতুর্ঘপরশনস্টোত্বর- 
মাঠ ] স ইত্যাদি। সঃ ( মনউপাধিক£৯ যদা (ষশ্মিন্ কালে ) তেজস! ( সৌরেণ 
গেোতিষা) 'অভিভূতঃ ( আক্রান্তঃ ) ভবতি। অত্র (অন্তামবস্থায়াং ) এষঃ 

দদণঃ (জীবঃ) স্ব।ন্ (স্বপ্দৃপ্তান) ন পগ্ততি। অথ (কিন্তু) তদা ( তক্সিন্ 
সুমপ্দিসময়ে ) এতশ্মিন্ খরীরে এতৎ মেনির্বচনীয়রূপং) স্ুখং (বরক্ধানন্দ:) ভবতি 
( প্রকাশতে ) | তস্তেতি শেষঃ | ॥ 

সেই জীব বখন সৌরতেজে অভিভূত হয়, , তখন এই অবস্থায় 
এই গ্োোতমান *আস্মা স্বর দর্শন করেন না; পরন্ধ, তখন [তাহার] এই 

শবীরে এইরূপ বঙ্গ খ'গ্রকাশ পায় ॥9৭॥ ৬॥ 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

সঃ যদা মনোরূপো দেবো যশ্িন কালে সৌরেণ চিন্তাখ্যেন তেজসা 
নড্রীখায়েন সর্াতোহভিভ্বতো ভবতি__তিরস্কতবাঁসনাদারো তবতি ; তদা সহ 

করণৈষ্রীনসো রশ্ময়ো হৃছাপসংহতা ভবস্তি। যদা মনো দার্বমিবং অবিশেষ- 
বস্তানরণেণ কৃতন্সৎ শরীরং ব্যাপ্য ৪88 তদা স্ুযুপ্তো ভবতি। অন্র 

পাস 

&  অধৈতদীনিনীরে ইতি বা পাঠ:। 



৮২ * গ্রশ্নৌপনিষৎ। 

এতশ্মিন্ কালে এষ মনআব্যো দেবঃ স্বগ্নান্ন পশ্ঠতি, দর্শনদ্বারস্ত নিরুদ্ধত্বা 

ত্েজসা | অথ তদ। এতশ্মিন্ শরীরে এতৎ নুখং ভবতি, যদ্িজ্ঞানং নিরাবাধম- 
বিশেষেণ শরীরব্যাগকং প্রসন্্রৎ তৰতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৬।॥ 

ভ্তাষ্যান্থববাদ | 

যে সময় সেই মনোরূপী দেবা ( প্রকাশশীল ) নাড়ীগত চিত্ব- 

ধজ্ঞক সৌর তেজঃ দ্বারা সর্ববতোভাবে অভিভূত হয়, অর্থাৎ তাহার 
পূর্ববতন সংস্কার-উদ্বোধের দ্বার নিরদ্ধ হইয়া যায়, তখন ইক্জ্রিয়গণের 
সহিত মনের রশ্মি ৰা প্রকাশন-শক্তিসমূৃহও উপসংহৃত হইয়া পড়ে। 

মন যে দময় কাষ্ঠগত অগ্নির ন্যায় বিশেষবিজ্ঞানরহিত বা সামানা 
চেতনাশক্তিরূপে সমস্ত শরীর ব্যাপিয় অবস্থান করে, সেই সময় 

[ জীব] নুধুগ্ত হইয়া থাকে। তেজঃ দ্বার দর্শনপথ রুদ্ধ হওয়ায় 

এই মনোনামক দেবত! সেই সমর কোনও স্বপ্ন দর্শন করে না; পরন্থ 

তখন এই শরীরে এইরূপ সখ বা আনন্দ হইয়া থাকে, যাহার অনুভূতি 
শরীর-ব্যাপক মির্বিবশেষ ও অবাধ প্রসন্নতাময় হইয়া থাকে *% ॥৪৭|৬। 

ন যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সমপ্রতিষ্টন্তে | 
এবং হু বৈ তৎসর্ব্বং পর আত্মনি মন্প্রতিষ্ঠতে ॥৪৮॥৭। 

[ইদানীং দৃষ্টাস্তেন নুষুপ্্যবস্থাং বিশদয়ন্ “কশ্সিন্নু এতে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃঃ ইত্যন্ত 
পঞ্চমপ্র্ন্তোত্তরমাহ ]"স যথা” ইত্যাদিনা। হে সৌম্য, বয়ংসি ( পক্ষিণঃ ) 

যথ| ( যদ্ধৎ ) বাসোবৃক্ষং ( আবাসবৃক্ষং প্রতি ) সম্প্রতিষ্টস্তে ( সম্যক ধাবস্তি ), 

এবং হ ( তদ্বদেৰ ) তত ( বক্ষ্যমাণং) সর্বং বৈ (প্রসিদ্ধং করণজাতং ) পরে 

(শ্রেষ্ঠে ) আত্মনি সম্্ীতিষ্ঠতে ( বিলয়ার্থং ধাবতি )॥ 

হে সৌমা, পক্ষিগণ যেরূপ [যথাকালে ] আবাস-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান করে, 

* স্বপ্ন-সময়ে সাধারণতঃ জাগ্ংকালীন সংস্কারের সাহায্য ঈনেই বিবিধ দৃষ্'পদাঘদৃষ 

হইয়। খাকে। তাহার পর যখন চিত্তগত তেজঃ দ্বারা মনের সেই সংগ্কায়োছে!ধের শি প্রত্িরুদ্ধ 
হইয়! বার, তখন মন আর পূর্বসংঘ্কারের সাহাবা প্রাণ্ত হয় না) সুতরাং কোনরপ দৃষ্ঠ গদার্থও 

তাহার নিকট উপস্থিত হয় না--তখন কেবলই জাত্মায় আনন স্বরূপট গ্রতীতিগোচর হইতে 
খাকে। ইহাই হুযুণ্তি অবস্থার অবস্থ!। 



প্রাশ্বাপানষৎ। ৮৩. 

ঠিক সেইপ্ঈপ বঙ্ষ্যমাণ সকলেই পরমাজ্মার অভিমুখে ধাবিত কল, অধ 

আসম্মাতে বিলীন হর ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥ 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

এতপ্সিন কাল অধিগ্ঠা-কানকম্মনিবন্ধনানি কার্ধা,করণ]ুনি শান্তানি ভবস্তি। 

শেন শান্তেষু আশ্মন্বরূপম্ উপাধিভিরন্তথা বিভাবাঘানম্ অদ্বয়ম একং শিখং 

শাস্তি, ভবতীতি; এতাদেবাবস্থাং *পৃথিব্যাগ্বিগ্থা ুতযাত্রান্প্রবেশেন দর্শয়ি ? 

ৃষ্টান্তমাহ-_ 

স দৃষ্টান্ত বগা! ঘেন এ্রকাব্রেণ সৌম্য প্রিরদর্শন, বয়াংসি পক্ষিণো বাসাথং 
প্গৎ সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছস্তি ) এবং বগা দৃষ্টান্তো হ বৈ তন্ক্গামাণৎ সপ্বৎ পরে 

আত্মনি অঙ্গরে সম্প্রতিষ্ঠাতে ॥ ৪৮ ॥ ৭ ॥ 

ভাষ্যাঙ্গবাদ। 

এই সময় (স্বুপ্তিকালে ) অবিদ্য! ও তদধীন কাম ও কণ্মের বশ- 

বন্তী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলেই শান্ত বা ক্রিয়াবিরত হইয়া থাকে। 
সেই দেহেক্দ্রিয়াদি কার্য্য-করণস্মূহ প্রশান্ত হইলে পর [পুর্বে] উপাধি 
সমূহ দ্বারা যে আত্বাস্বরূপ অন্যথা প্রতীত হইত, [ তখন | তাহাই এক, 

অদ্বিতীয়, শিব ও শান্তম্বরূপ হইয়া থাকে । অবিদ্যাকৃত পৃথিবী 

প্রভৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দ্বার! সেই শিব ও শস্তস্বরূপ প্রদর্শনাথ 
দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-__ 

সেই দৃষ্টান্ত এইরূপ,_হে সৌম্য প্রিয়দর্শন, বয়স্--পক্ষিগণ 
যে প্রকার' বাসের জন্ত বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থান বা গমন করিয়া থাকে, এই 
দৃষ্টান্ত যেরূপ, ঠিক তত্রূপ বক্ষ্যমাণ (যাহ! পরে বল! হইবে ) সমস্তুই 

পর আত্মায় ( অক্ষর পুরুষে ) অর্থাৎ তদভিমুখে প্রস্থান করে ॥৪৮।৭॥ 

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ 

তেঁজোমান্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা ৮, 

চক্ষুশ্চ দ্রেব্যঞ্চ, শ্রোত্রধ আোতব্যঞ্চ, স্রাণঞ্ স্রাতব্যঞ্চ, রসম্চ 



৮৫ প্রশ্নোপনিবৎ। 

রসযিতধ্যঞ্চ, ত্বক চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক চ বক্তব্য হস্তে। 
চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসঞ্জয়িতব্যঞ) 

পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যগ, 
অহঙ্কারশ্চ হস্কর্তবঞ্চ, : 'চিত্্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিষ্টো 
তযিতব্যঞ্চ, প্র(ণশ্চ বিধারুয়িতব্যঞ্চ ॥৪৯,৮| 

[ পূর্বশ্লোকোক্ত “তত সর্ববংঃ বিবৃন আত ]1--“গুথিবী! ইনযাপি | পুথিবী চ 

(স্থল! পৃথিবী ) পৃথিবীমাত্রা ( সুঙ্মা গন্ধতন্মাত্রা ) চ (অপি); আপঃ (স্কলানি 

জলানি ) আপোমাত্রা (রসতন্মাত্রা ) চ, তেজঃ (স্থলং ) চ, তেজোমাত্রা ( ্বপ- 

তন্মাত্রা! ) চ, বুঃ ( স্থুলঃ ) চ, বায়ুমাত্রা ( ধারুতন্মাত্র। ) চ, আকাশ: (স্তুলঃ ) ৮, 

'আকাশমাত্রা ( শব্দতন্মাত্রা ) চ, চক্ষুঃ চ উরষ্টব্যং ( রূপং ) চ, শোত্রং চ, শ্রোতব্যং 

( শব্ঃ) চ, ঘ্বাণং (শ্বাণেন্দিয়ং ) চ, ঘ্বাতব্যং ( গন্ধঃ ) চ, বরসঃ ( রলনেন্ছ্িয়ং ) 

চ, রূসয়িতব্যং (রসঃ) চ, ত্বক (স্পর্শগ্রাহক মিন্ধিয়ং ) চ, স্পশয়িতব্যৎ ( ৩দ- 

গ্রাহাৎ ) চ, বাক্ ( বাগিন্দ্িয়ধ ) চ, বক্তব্য (তদ্বিষয়ঃ ) চ, হাস্তৌ চ, আদাতব্যং 

( গ্রহণীয়ং) ট, উপস্থা ( তদাখ্যমিক্দরিয়ং ) চ, আনন্দফ়িতব্যং ( তদ্দিষয়ঃ ) চ, পাধুঃ 

(তদাখ্যমিজ্জিয়ং) চ, ধবিসর্জায়িতব্যং ( বিষ্ঠাদি ) চ, পাদ চ, গন্তব্যং (শ্থানং ) 9, 

মনঃ চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিঃ চ, বোদ্ধব্যৎ », অহসঙ্কারঃ চ, অহংকর্তব্যৎ চ, চিত্তং চ, 

চেতয়িতব্যৎ চ, তেজঃ ( গ্রকাশবিশিষ্টা ত্বগিক্দিয়াতিরিক্তা ঘা ত্বকৃ, সা ) ৮, বিচ্টো- 

তয়িতব্যৎ ( তৎপ্রকান্তৎ ) চ, প্রাণ; (ক্রিরাশক্তিঃ শুত্রাম্্রা ) চ, বিধারয়িতব্যং 

( তম্সিন্ ওত-প্রোতভাবেন স্থিতং ) চ, [ এত সর্বম্ ইত্যভিপ্র!য়ঃ || 

পৃথিবী এবং পৃথিবীমাঞ্া। ( গন্ধতন্সাত্র ), জল ও রূসতম্মাত্র, ক্েঁজঃ ও প- 

তন্মান্র, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্র, আকাশ ও শবতন্মাত্র, চক্ষুঃ ও দ্রষ্টন্য (রূপ ), শ্রোত্র 

ও শ্রবণযোগ্য বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্িয় ও আন্েয়, রসনেন্দির ও আস্বাগ্য, ত্বক ও গর্শনোগ্য 

বস্ত, বাগিক্জিয় ও বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয় 'ও ত্গ্রহা বস্ত্র, উপস্থ ও আনন্দের বিষগ, 

গাযু ও পরিত্যাজ্য (িষ্টাদি), পাদদ্বয় ও গন্তব্য স্থান, মনঃ ও মন্তব্য বিষর, বুদ্ধি ও 

বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও অহঙ্কারের বিষয়, চিত্ত ও তাহার বিবয়, তেজ ও 

তাহার প্রকাশ্ঠ এবং প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) ও ধারণীয় বিষয়, [ এই সমস্তই আত্মীতে 

লীন হইয়। থাকে ]॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥ 



প্রশ্নোপনিষত। 

শাঙহগর-ভান্যম্। 

কিং তং সব্বম ?-_-পুথিবী চ স্থল! পঞ্চগুণা, তংকারণা চ, পৃথিবীমাত্রা চ গন্ধ- 
ওন্াঞা। তথা আপশ্চ আপোমাত্রা চ। তেজশ্চ, তেজোমাত্র। চ। বায়ুশ্চ 
বারুমাত্রা চ। আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ। স্থলানি সঙ্গি চ ভ্ৃতানীত্যর্থ:। তথা 
চক্ষুণ্চ ইন্দ্রিয়, রূপঞ্চ ডরষ্টব্যঞ্চ । শোত্রঞ্চ শোতবাধ। দ্রাণঞ্চ প্রাতব্যঞ্চ। রসশ্চ 

রসফ্কিতবাঞ্চ। ত্বক চ *্পর্শয়িতব্যঞ্চ | নাক চ বক্কবাঞ্চ। হস্তী চাদাতব্যঞ্চ। 
উপস্থৃশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ। পায়ুশ্চ বিসঙ্জয়িতব্যঞ্চ । পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ। বুদধীক্রিয়াণি 
কশ্সেন্দিয়াণি তদর্থাশ্চোক্তাঃ | মনশ্চ পুর্বোক্কম্। মন্তব্যঞ্চ তদ্ধিযয়: | বুদ্ধিশ্ 
পিশ্চর়াম্মিকা, বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্দিবয়ঃ। অহঙ্কারশ্চ অভিমানলক্ষণমন্তঃকরণং অহঙ্কর্ত- 
বাঞ্চ তদ্বিষরঃ| চিন্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্, চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়; | তেজশ্চ 
সবগিন্দিরব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা যা ত্বক, তরাচ নিভাস্তো বিষয়ো বিগ্যোতত্ি- 
হব্যম্। প্রাণশ্ঠ শুত্রৎ বদাচক্ষতে, তেন বিধারয়িতবাৎ সংগ্রথনীয়ং, সর্ব হি 
কাধাকরণজাতং পারার্থোন সংহতৎ নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৪৯ ॥ ৮ ॥ 

তাষ্যানুবাদ। ৬ 

সেই সমস্ত কি? [ তাহা ব্ল! হইতেছে, ] পৃথিবী অর্থ__[ শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই ] পঞ্চগুণবিশিষ্ট সুল ও তুৎপন্ন পাথিৰ 
বন্ধ, এবং পৃিবীমাতরা অর্থ--গম্তম্মাত্র। সেইরূপ, জল ও জলমাত্রী, 
বায়ু ও বায়ুমাত্রা আকাশ ও আকাশমাত্রা, অর্থাৎ স্থুল ও সুষ্ষন ভূত- 
নিচয়। সেইরূপ চক্ষুরিপ্ড্িয় ও দ্রষ্টব্য বিষয়। আবণেন্দ্রিয় ও 
শ্রোতব্য, খাণেক্দিয় ও গ্রাতব্য (প্রাণেন্দ্িয়গ্রাহা ), রস ( রসনেন্দ্িয়) 
ও রসয়িতব্য € আস্মাদ্য বিষয়), ত্বগিন্দ্রিয় ও স্প্রফব্য, বাগিক্দ্রিয় ও 
বক্তব্য বিষয়, হস্তদ্বয়' ও গ্রহণীয়, উপস্থ ও আনন্নয়িতব্য, পায়ু ও পরি- 
ত্যাঙ্য, পাদদ্বয় ও গন্তব্য। [ইহ] দ্বারা ] জ্ঞানেন্ট্রিয়, কর্শেন্দিয় ও 

তদুভয়ের বিষয় উক্ত হইল। (১) পূর্বোক্ত মন ও তাহার বিষয়-- 

(১)৬ দেহাত্যন্তরস্থ নুখ-ছুঃখাদির উপলব্ধি-সাধন “করণ'কে 'অন্তঃকরগ? বলে। অন্তংকরণ 
এক হইলেও বৃত্ধি ব! ক্রিয়াতেদে চারিভাগে বিতন্ত-_€১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার) ও (৪) 
চিন্ত। তন্মধ্যে সংকল্প বিঝজ বা সংশয়াত্বক অস্তঃকরণ 'মন2| “ইহ! এইরপই' এবংবিধাকার 
নিশ্চযাতাক অন্তঃকরণ 'বুদ্ধি'। *জামি ধনী, বিদ্বান! ইত্যাদিকপ অভিমানাত্ক জন্তঃকরপ 

চে 



গ্রয়োপশিষত। 

মন্তনয। বুদ্ধি র্থে নিশ্চয়।ত্বিকা আন্তঃকরণবৃত্তি, এবং বোদ্ধণা ভার্থে 

বুদ্ধির বিষয়, অভিমানবৃত্তিরূপ অহঙ্কার ও তদ্বিষয় অহঙ্কত্বা, চিত্ত অর্থে 

চেতনা বা বোধশক্তিসম্পন্ন অন্তঃকরণ, এবং চেতয়িঙ্ুব্য ( চিত্তের 

বিষয় ) ত্বক অর্ে_কগিল্দিয় ভিন্ন অথচ প্রকাশবিশিষ্ট যে ত্বক, তাহা 

এবং তাহার প্রকাশ্য, যাহাকে সুত্র ( হিরণ্যগর্ভ ) বলিয়া নির্দেশ করা 

হয়, তাহাই এখনে “প্রাণ পদ্দবাচ্য সেই প্রাণ এবং তাহার বিধারণীর় ; 

কারণ পরার্থত্ব বা পরোদেশ-প্রযুক্তত্ব হেতু সংহতভাবে মিলিত ন।মরূপা- 

ত্বক সমস্ত কার্যয"চরণ"রাশি এই পধ্যন্তই, [আর অধিক নাই 1 08৯॥৮ 

এব” হি ভ্রষ্টা স্প্র্ঠী আতা স্রাতা রসয়িত। মন্ত। 

বোদ্ধা কর্ত। বিজ্ঞনাত্ম। পুরুষ; । সম পরেহক্ষরে আত্মনি 

সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৫০॥১৯। 

অথ আত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠামাহ')__-এষ হত্যাদিনা | এনঃ (উপাধিঘুক্ঃ ) তি 

(নিশ্চয়ে) দ্রষ্টা (চক্ষুরিন্দির-জন্ত-জ্ঞানকর্তা ), ষ্টা (স্পশকর্ডী) শ্রোঠা 

( শ্রবণকর্তা ), ভ্রাতা ( গন্ধগ্রাহী ), রসয়িতা ( রসাস্বাদকর্ত। ), নস্তা (মননকওা ) 

বোদ্ধা (অন্থুভবিতা ) কর্তা (ক্রিয়াস্পাদকঃ ) বিজ্ঞানাত। ( ইন্দ্িয়াদি-পি- 

চালকঃ), পুরুষঃ ( উপাধিপুর্ণত্বাৎ “পুরুন'-পদখাচান্চ) সঃ ( উপাধিঘুক্তঃ 

পুরুষঃ ) পরে ( সর্ধোস্তমে ) অক্ষরে ( কুটস্থে ) আত্মনি নংগপ্রতিষ্ঠতে (সখাক্ 

প্রতিষ্ঠাং লততে )॥ 

ইনিই দ্রষ্টা, স্পর্শকর্তী, শোতা, আত্বাণকর্তা, রপাস্বাদক, চিন্ত/কারী, খোদা, 

কার্যকারী, ইন্জিয়-পরিচালক ও পুরুন পদবাচয। সেই পুরুষ সর্বোৎকৃষ্ট অঙ্গর, , 

আম্মাতে সম্যক্ প্রতিষ্ঠালাভ করেন ॥ ৫০ ॥ ৯॥] 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অতঃ-পরং ঘদাত্মস্বরূপং জলম্রয্যকাদিবৎ ভোতৃত্ব-কতুঁত্বেন ইহ অনুপ্রবিষ্টম্। 
এ আপ কপ পপ উজ ৮ ৮০ ৮ পর স্পা আশ সদ 

পপির সাপ পিল টি 2 ও টির 
'অহষ্কার'। শ্মতিজমক জন্তঃকরণ 'চিত্ত' | যেদাস্তকারিকীর় এই বিষয়টি অতি অল্প কথা? 
অভিহিত হইয়াছে ''মনোবুদ্ধিরহন্ব রঙ্চিত্তং করপমান্তরদ্। নংশরে। নিশ্চয়ে! গর্বধঃ শ্ারণং বিধয 

ঈদে” ইহার ভাব জগ্রেই উড় হইয়াছে। 



প্রশ্নোপনিষৎ। ৭ 

এষঃ হি দ্রষ্টা স্পর্টা ্রোত৷ ব্রাত৷ রসয়িতা মস্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানং 
বিজ্ঞায়তেহনেনেতি করণতূতৎ বৃদ্ধাদি, ইদন্ত বিজানাতীতি বিজ্ঞানং কর্তৃকারক- 
রূপং, তদাস্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃম্বভাব ইত্যর্থঃ। পুরুষঃ কা্যকরণসঙ্ঘাতোক্তো- 
পাধিপৃর্ণতবাৎ পুরুষঃ। স চ জলহুর্যযকাদিপ্রতিবিশ্ব্ত শুর্থযাদি প্রবেশবজ্জগদা- 
ধারখোষে পরেহক্গবে আত্মনি সম্প্লীতিষ্ঠতে ॥ ৫* ॥৯ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ। 

এই কারণে, যে পরমাত্মা। জলমধ্য-প্রবিষ্ট সূর্যপ্রতিবিদ্বের ন্যায় 
“কর্তা ভোক্তা"রূপে | উপাধিমধ্যে ] প্রবিষ্ট হন, তিনিই দুষ্টা, অফ্কা, 
খাতা, স্রাণকন্তা, রসান্দাদক, মননকর্তা, বোদ্ধ! ( নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান- 
সম্পম) কর্ধা (ক্রিয়া-সম্পাদক), এবং বিজ্ঞানাত্ব-স্বরূপ ; [সাধারণতঃ] 
“বিজ্ঞান' অর্থ জ্ান-সাধন বুদ্ধি প্রভৃতি করণবর্গ ; কিন্তু, ইনি জ্ঞানকর্তা 
জ্ঞানের কর্তৃকারক ; তদাত্মক বা" তৎস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃ- 
স্বতাব। এবং পুর্বেরাক্ত দেহেন্্িয়াদিরূপ উপাধিপুর্ণ বলিয়! 'পুরুষ' 
পদবাচা। জলমধ্যে প্রতিনিন্থিত সূর্যের যেমন [জলাবসানে প্রকৃতসূর্যো 
প্রবেশ হয় ] তেমনি দেই পুরুষও জগদাধার পর অক্ষরে অর্থাৎ কুটস্ৰ 
আন্ম।তে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি লাভ করে, [উপাধি মধ্যে আর 
থাকে না, তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় ] ॥৫০।৯॥ 

পরমেন্বাক্ষরং প্রতিপছ্াতে, মযো৷ হ'বৈ তদচ্ছায়মশরীর- 
মলোছ্ছিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্ত্র সৌম্য । নম সর্ববজ্ঞঃ 
সর্ষের! তবতি । তদেষ শ্লেকঃ ॥৫১॥ ১০ ॥ 

[ ইদানীং তদ্ধিজ্ঞানফলমাহ ]__ষঃ ( কশ্চিৎ ) হ (এব) বৈ (প্রসিদ্ধং ) তং 
( পৃর্কোক্ধং ) অচ্ছায়ং ( অজ্ঞানরহিতং ), অশরীরম্ (স্থুল-সক্শরীররহিতম্ ), 
অলোহিতং ( লোহিতাদিবর্ণরহিতং ) শুত্রম্ (নির্দলম্ ) অক্ষরং ( কৃটস্থং পুরুষং ) 
বেদয়তে (বেত্তি, জানাতি ); সঃ পরং অক্ষরং ( পুরুষম্) এব গ্রতিপস্থতে 

€ লভতে ),৯তে সৌম্য ! যঃ তু (পুনঃ) [এবং বিদ্বান] সঃ [ বিদ্বান্ ) সর্বজ্ঞ; 



প্রশ্নোপনিষৎ। 

( সর্বববিষয়কজ্ঞানবান্) সর্ব: ( সর্ধাআবকঃ) [ চ] তবতি। তত (তশ্মিন্ বিষয়ে ) 

এষঃ ( বক্্যমাণঃ ) শ্োকঃ ( সংক্ষিপ্তীর্থং বাক্যং ) [ অন্তীতি শেষঃ ]॥ 

যেকোন লোক সেই, অবস্থায় ( অভ্তানরচিত ) স্কলনুক্শরীররহিত এবং 

লোহিতাদি গুণহীন, বিশুদ্ধ অক্ষরকে অবগত হয়, সে লোক সেই পরম 

অক্ষরকেই লাভ করে। পুন“, হে সৌম্য, যে লোক [ এইবপ জ্ঞানসম্পূ্র |, 

ভিনি সর্বজ্ঞ ৪ সর্বাম্মক হন। এ বিষয়ে সংক্ষিপার্থক এই বাকা মাছে ॥৫১।১০। 

পাঙ্কর-ভাষাম। 

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ-_পরমেবাক্ষরং বক্ষ্যমাণবিখেষণং প্রতিপদাত ইতি। 

এতছুচাতে-*স যো হ বৈ তং সর্ববেষণা বিনির্শুক্তোহচ্ছায়ং তমোবক্জিতম্, 

'অশরীরং নামরূপসর্কে(পাধিশরীরবর্জিতম,। অলোহিতং লোভিতাদি-সর্ক গুণ- 

বর্জিতম্, যত এবম্ অতঃ শুভ্রম্ শুদ্ধং, সর্বাবিশেষণরচিতত্বাং অক্ষর সতাৎ পুরুষা- 

খ্যম। অপ্রাণমমনোগোচরম্, শিবং শান্তং সবাহ্যাভ্যন্তরমজং বেদয়তে বিজানাতি। 

মস্ত সর্রত্যাগী হে সৌম্য, স: সর্বজ্জো ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি। পূর্বম- 
বিগ্ুয়াহসর্ধজ্ঞ আসীত, পুনর্থিগ্তয়া অবিগ্ভাপনয়ে সর্বো ভবতি তদা। '্ভৎ 

তন্সিননার্ঘে এষঃ শ্লোক মন্ত্রো ভবতি উল্ভার্থসংগ্রাহকং ॥ ৫১ ॥ ১০ ॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

সেই পুরুষবিষয়ে একতজ্জানের ফল বলিতেছেন__বক্ষ্যমাণ বিশেষণ- 

বিশষ্ট পরম অক্ষরকেই প্রান্ত হইয়া থাকে; ই£াই বল! হইতেছে__ 
সর্বববিধ কামনাবিহীর্ন সেই যে লোক পেই অচ্ছায় জ্বর্থাৎ তমঃ বা 

অভ্ঞানসম্বন্ধ-বজ্জিত, অশরীর-_নাম-রূপাত্মক সমস্ত উপাধিময় শরীর- 

রহিত, লোহিত প্রভৃতি সমস্ত গুণব্জিত ; যে হেতু এই প্রকার, 
সেই হেতুই শুভ্র (নির্দোষ ), কোনপ্রকার বিশেষণ না থাকায় অক্ষর 

[ কোন গুণের অপচয়ে তাহার স্বরূপচ্যুতির সম্ভাবনা নাই 7, প্রাণ- 

রহিত, মনের অগোচর, শিব, শান্ত, বাহ্য ও হভ্যন্তররহছিত এবং অজ 

সত্য পুরুষকে বিশেষভাবে জানেন । পুনশ্চ হে সৌম্য, সর্ববত্যাগী 

তিনি সর্ববজ্ধ হন, তাহার অবিদিত কিছুই সম্তবপর হয় (না; পূর্বে 
জবিস্ভাবপতঃ অসর্ববজ্ঞ ছিলেন ; বিষ্তা বলে অবিষ্ঠা জপনীত হওয়ায় 



প্রশ্নোপনিবং। 

তখন পুনশ্চ সর্ববাত্বক হন। এই বিষয়ে অর্থাৎ কথিতার্থ-সংগ্রহ 
বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে ॥ ৫১॥১০ ॥ 

বিজ্ঞ।নাতবা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈ্বঃ 
প্রাণা ভূতানি প্রতি যত্র। 

তদক্ষরং বেদয়তে যস্ত সৌম্য 
স সর্ববজ্ঞঃ সর্ববমেবাবিবেশেতি ॥ ৫২১১ ॥ 

ইত্যথর্বববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থ; প্রশ্নঃ ॥8॥ 

| তমেৰ প্লোকমাহ | বিজ্ঞানায়া' ইত্যাদি । বিজ্ঞানায্া (অন্থকরণোপ- 
লক্ষিতঃ ) সব্রৈঃ দেবৈঃ ( চক্ষুরাগ্ধিষ্ঠাতৃভিরগ্যাদিভিঃ ) সহ, প্রাণাঃ (চক্ষরাদীনি 
ইন্দিয়াণি ), ভূতানি ( পৃথিব্যাদীনি ) চ) ঘত্র ( যম্মিন অক্ষরে ) সম্প্রতিষ্ঠন্তি ; 
হে সৌমা! বঃ তু (পুনঃ) তং অক্ষরং (আয্মানং) বেদয়তে ( জানাতি ), 
সঃ সব্বজ্ঞঃ সন্ সর্বাম এব আবিবেশ ( আক্গত্বেন বিশতীতার্থঃ )। “ইতি, -শনো 
মন্সমাপ্তো | রর 

বিজ্ঞানাত্মা ( অন্তঃকরণ বা তদুপলক্ষিত চৈতন্য ), সমস্ত দেবতার সহিত এবং 
চক্ষুরাদি ইন্দিয়গণ ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ যাহাতে সমাক্রূপে প্রতিষ্ঠালাভ কৰে; 
হে সৌমা, যিনি সেই অক্গরকে ( পুরুষকে ) জানেন, তিনি সর্ব বস্বতে প্রবেশ 
লাভ কারেন, অর্থাৎ সন্বাস্বকভাব প্রাপ্ত ভন ॥ ৫২ ॥ ১১॥ 

প্রগ্বোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্ন সমাগ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

বিজ্ঞানায্মা সত দেশ অগ্র্যাদিভিঃ প্রাণান্ক্ষ্রাদয়ঃ, ভূতানি পৃথিব্যাদীনি, 
সম্প্রতিষ্স্থি প্রবিণন্তি যত্র যন্সিন্নক্ষরে ; তদক্ষরং বেদয়তে বস্ত্র হে সৌমা, প্রিয়- 
দর্শন, স সর্ববজ্ঞঃ সর্বমেব আবিবেশ আবিশতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ১১ ॥ 

ইতি শ্রীমচ্ছ্করভগ্নবতঃ কতো প্রশ্নোপনিবন্ভাষে চতুর্থ; প্রশ্নঃ ॥ ৪ 

ভাষ্যান্ুবাদ । 

বিজ্ঞানাত্মা (মস্তঃকরণ ) অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের সহিত, প্রাণপমূহ 
১২ 



চি, প্রশ্নোপনিষৎ। 

অর্থাৎ চক্ষুঃ প্রস্ৃতি ইন্দ্িয়নিচয়, এবং পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ ঘে 
অক্ষরে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে; হে সৌম্য 
প্রিয়দর্শন, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সমস্ত 

বস্তুতে প্রবেশ ফরেন; অথাৎ সর্বময় হন ॥ ৫২।১১॥ 

প্রশ্নোপনিষ্তাষ্যানুবাদে চণ্তর্থ প্রশ্ন সমাপ্ত ॥ 



ও স্পোক্পনিম্নল | 

অথ পঞ্চম; প্রশ্নঃ 
অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ লস যো হু বৈ 

তন্ভগবন্মনুষ্যেযু প্রায়ণাস্তমোক্কারমভিধ্যাধীত। কতমং বাব 

তেন লোকং জয়তীতি, তন্মৈ স হোবাচ ৫৩1১ ॥ 

[ অধেদানীৎ পরাপর-বক্প্রাপ্তি-সাধনত্বেন প্রণবোপাসনবিধানায় পঞ্চমঃ 

প্রশ্নঃ প্রারভ্যতে ]--অথেত্যার্দি। অথ (গাগ্য-প্রশ্নোত্তরানস্তরং ) সত্যকামঃ 

( সত্যাভিসন্ধঃ ) শৈব্যঃ এনং (পিগ্ললাদং) পপ্রচ্ছ, হ (কিল )-__-তগবন্ (পৃজ্য !) 

মনথুষোু মধ্যে সঃ (প্রসিদ্ধ: ) যঃ ( কশ্চিৎ বিদ্বান) হ বৈ ( অবধারণ-প্রসিদ্ধি- 
গ্তোতকৌ নিপাতৌ ), প্রায়ণাস্তং ( মরণপর্াস্তং ) তৎ (প্রসিদ্ধং) ওল্াারং 

( প্রণবাক্ষরৎ ) অভিধ্যায়ীত ( সর্বজ্েভাবেন উ্থাসীত )। সঃ (উপাসকঃ ) 

তেন ( ওক্কারধ্যানেন ) কতমং ( বহুষু গন্তব্যস্থানেযু মধ্যে কং) লোকং (স্থান- 

বিশেষং ) বাব (প্রসিদ্ধ) জয়তি ( অধিকরোতি ); ইতি ( ইথং পৃষ্টবতে ) 

তট্মৈ ( শৈব্যায় ) সঃ ( পিপ্ললাদঃ ) উবাচ ( উক্তবান্ )। 
গার্শ্য প্রশ্নের উত্তর শেষ হইলে, সত্যকাম শৈব্য ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

হে ভগবন্! মন্ুয্যমধ্যে সেই যে ব্যক্তি মরণকাল পর্য্যস্ত সেই প্রসিদ্ধ প্রণবের 
সব্বতোভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাদ্বারা কোন্ প্রসিদ্ধ লোকটি গয় 
করেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হন? তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩॥ ১॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অথ হ এনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথেদানীং পরাপরবর্গপ্রাপ্ডি- 

সাধনত্রে ওস্কারস্ত উপাসনবিধিৎসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে-_ 

সঃ যঃ কশ্চিৎ হ বৈ ভগবন্ মন্গুষ্যোযু মন্থুষ্যাণাৎ মধ্যে তত অদ্ভুতমিব রায়ান 

নরণান্তং যাবজ্জীবমিত্যেতৎ, ওস্কারম্ অভিধ্যায়ীত আভিমুখ্োন চিন্তয়েৎ। বাহা- 
| 



৯৬ প্রশ্নোপনিবৎ। 

'বিবয়েভ উপসংহ্ৃতকরণ: সমাভিতচিত্তো উক্তাবেশিতপক্ষভাব গকারে। আত্ম- 

প্রত্যয়সস্তানাবিচ্ছেদে! , ভিন্নজাতীয়-প্রত্যয়ান্তরাখিলীকতো নিব্বাতস্থদীপশিখা- 
সমোইভিধ্যানশব্বার্থ; | সত্য ব্রহ্মচর্যাহিংসা-পরিগ্রহত্যাগ-সম্্যাস-শৌচ-সান্তোষা- 
মায়াবিত্বাগ্তনেক-বম-নিয়্মানুগুহীতঃ ন এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ | কতমধ বাঁধ, 

অনেকে হি জ্ঞান-কম্মভিজ্ঞেতৃত্যা লোকান্তি্স্তি; তেসু তেন ওক্কারাভিব্যানেন 
কতমং সঃ লোকৎ জয়তি? ছতি পুষ্টবতে তন্জৈ ন হোবাচ পিপ্ললাদঃ ॥ ৫৩ ॥ ১ 

ভাব্যান্্ুবাদ। 

অনন্তর সত্যকাম শেব্য ইহাকে প্রশ্ন করিলেন__ইতঃপর পর ও 

অপর ব্রন্মের প্র।প্তিসাধনরূপে ওকঙ্কারের উপাসনা-বিধানেচ্ছায় প্রশ্ন 

আরব হইতেছে--হে ভগবন! মনুষ্যগণের মধো যে কোনও লোক, 

আশ্চর্য্য ভাবে প্রায়ণান্ত-_-মরণ পথান্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন তশুপর হইয়া, 

ওক্ক(রের ধ্যান বা চিন্ত। করেন। বাহা বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্িয়- 

সমূহকে প্রত্যহৃত করিয়া এং' ভক্তি দ্বারা ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া 

ওক্কারে সমাহিতচিত্ত ( &$কাগ্রতাসন্দরন্ন ) হন; ধ্যান শব্দের অর্থ এই 

যে, ভিন্নজাতীয় অপর কোনও জ্ঞান দ্বারা অন্তরিত লা বিচ্ছেদ প্রাপ্ত 

নহে, এরূপ বাতহীন স্থানে অবস্থিত দীপশিখার হ্যায় (নিস্পন্দ) ও অবি- 

চ্ছেদে প্রবাহিত আত্মজ্ঞানের প্রবাহ। সত্যনিষ্ট। ব্রঙ্গচর্না, অহিংসা, 
প্রতিগ্রহ বা পরকীয় দানগ্রহণ ত্যাগ, সংন্যাস, শৌচ (বাহা ও আন্তর 
শুদ্ধি) সন্তোষ, অম্বায়া | অকপটতা প্রভৃতি বহুবিধ যম ও নিয়ম- 
সম্পন্ন & ও উক্তপ্রকার যাবজ্জীবন-ব্রতধারী সেই ব্যক্তি কোন্ প্রসিদ্ধ 
লোকটি লাভ করে ?জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা জয় করিবার (পাই- 
বার) যোগ্য লোক ত বনহুতরই আছে, তন্মধ্যে সেই ওষ্কারের 

শীতল পশাছ পীপাশি শামা 

%* তাৎপর্যয-বম ও নিমের বিষয় পাত্ঞরল-দশনে বিভ্তততাবে বর্ণিত আছে। স'ক্ষেপত: 

তাহার হৃত্রটি এই: অহিংলা। সঙ অন্তেয ব্রন্চযয- অপরিগ্রহ। ধম: 1 ২। ৩১1 শৌচ- 
সভোব-তপঃ বাধা ঈশ্বয-প্রণিধানানি নিরমাঃ” ॥ ২। ৩২। ইহার বিশেষ বিবরণ সেখানে 
জষ্টবা। 
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অভিধ্যান দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন্ লোকটিকে জয় করে অর্থাৎ নিজের 

জায়ত্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য করিয়া লয়? এইরূপ প্রশ্নকারী সেই শৈব্যকে 

সেই পিপ্ললাদ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ ১ ॥ 

এতদৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ ব্রন্গ, ঘদোষ্কারঃ | 
তস্মাদ্বিদ্বীনেতেমৈবায়তনেনৈকতরমন্থেতি 1৫81২ 

| কিমুখাচ ? ইত্যাহ ]__এতদিতি। হে সত্যকাম, এতৎ বৈ (এব) 
পরং ৯ অপর চ, ( ব্রঙ্গ, অঞ্ষরং পুরুবরূপং বঙ্গ পরং, প্রাণাথ্যৎ চ ধঙ্গ অপরং, 

ঠছভয়রূপং ) [কি তত) যং ওষ্কার (প্রণবঃং)। তন্মাৎ (ওষ্কারস্ত পরা- 

পর-পন্গন্বব্ূপত্বাৎ ) বিদ্বান্ (এবং জানন্ জনঃ) এতেন (ওষ্কারদ্রপেণ ) এব 

আয়তনেন ( আশ্রয়েণ, ওষ্কারাভিধানেন ইত্যার্থঃ।) একতরং উভয়োর্মধ্যে 

গরম অপরৎ বা বন্ধ ) অন্বেতি (প্রাপ্জোতি ১, [পরাভিধ্যানেন পরম্ অপরাভি- 

ধ্াযানেন চ অপরং ব্রহ্ধ প্রাপ্পোতীত্যাশয়ঃ ] ॥ 

[ কি বলিয়াছিলেন? তাহা কথিত হইতেছে ]__হে সত্যকাম! যাহা 'ওস্কার। 
খলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই পর ও অপর প্রন্গস্বরূপ। সেই হেতু বিদ্বান লোক এই 
আশঅন্বাবলম্বনেই উভয়ের মধ্যে একটি ব্রহ্গ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥ ২1 

শাঙ্করভাষ্যম্। 

এতদ্বৈ সত্যকাম, এতদ্ এ্ধ বৈ পরঞ্চ অপরঞ্চ এহ্ধ পরৎ সত্যমক্ষরং পুরুষা- 

থম, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যং প্রথমজং যত তদোক্কার এব ওঙ্কারাত্মকম্ ওক্কারপ্রতীকত্বাং 

পরং হি এ্দ্গ শব্দাদ্যুপলক্ষণানহৎ সব্বধর্শ্মবিশেষবর্জিিতম্,* অতো ন শকাম্ অততী- 
িয়গোচরত্বাৎ কেবলেন মনসা অবগাহিতুম্) ওক্কারে তু বিষ্ণাদিগ্রতিমান্থানীয়ে 

উক্ত্যাবেশিতব্রন্ষভাবে ধ্যায়িনাং তত প্রসীদতি ইত্যবগম্যতে শান্প্রামাণ্যাৎ ; 

তথা অপরঞ্চ ব্রঙ্গ। তক্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ বদ্গ-যদোঙ্কার ইত্যুপচর্য্যতে। তন্মাদেবং 
খিদ্ধান্ এতিনৈব আত্মপ্রাপ্ডিসাধনেনৈব তুকারাভিধ্যানেন একতরং--পরমপরং বা 

মন্বেতি ত্রক্ষান্গচ্ছতি ; নেদিষ্টং হালম্বনমোক্কারো বর্ষণ; ॥ ৫৪ | ২॥ 
্ র 

ভাব্যাঙ্ছবাদ। 

হে সত্যকাম, এই ব্রঙ্ধ পরও বটে, অপরও বটে। 'পুরুষণ 
৬. 
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সংজ্ঞক সতা অক্ষরম্থরূপ যে, পর ব্রঙ্গ, আর প্রথমোৎপন্ন প্র।ণসংত্ক 

যে অপর ব্রহ্ম, তদৃভয় ওষ্কারস্মরূপই ওক্কারাতবকই বটে, (ওক্কার হইতে 

অতিরিক্ত নছে ); কারণ, ওক্কারই তছুভয়ের প্রতীক বা আলম্বন (%) 

সর্ববপ্রকার বিশেষ ধর্্মবিবর্জিত পরব্রহ্ম শব্দাদি প্রমাণ-গম্য হন না 

এই কারণেই ইন্দ্রিয়ের অগৌচর বলিয়া, কেবল মনের দ্বারাও তাহাকে 

গ্রহণ করিতে পারা ধায় না; কিন্তু বিষুপ্রভৃতির প্রতিমাস্থানীয় 

ওষ্কারে যদি তক্তিযোগে ব্রহ্মভাব স্থাপন কর! যায়, তাহা হইলে, 

' ধ্যানকারী উপাপকগণের সম্বন্গে তিনি (পরক্রচ্গ ) প্রসন্ন হন এবং 

সেইরূপ অপর ব্রঙ্গও [প্রসন্ন হন], ইহা শান্সপ্রামাণা হইতে জান! 

যায়। সেই হেতুই ওযষ্কারে পর ও অপর ব্রঙ্গাভাবের উপচার বা 

আরোপ কর! হয়। মতএব, এইপ্রাকার জ্ঞানবান পুরুষ আত্মলাতের 

উপায়ম্বরূপ এই ওক্কারের চিন্তা দ্বারাই একতর অর্থাৎ পর কিংব 

অপর ব্রঙ্গ প্রাপ্ত হন; কারণ ওস্কারই ব্রঙ্গের অতিশয় সন্নিহিত বা 

অন্তরঙ্গ আলঙ্গন ॥৫৪॥২॥ ৃঁ 

স যদ্নেকমান্ত্রমভিধ্যায়ীত, ন তেনৈব সংবেদিতস্তমেব 
জগত্যামভিসম্পদ্ভতে । তম্বচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, ম তত্র. 

তপসা৷ ব্রহ্মচর্ষ্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥৫৫1৩| 

[ইদানীম্ ওষ্কারাভিধ্যানপ্রকারমাহ]__ল যদীত্যাদিনা। সঃ 'ধ্যাতা) একমাত্রং 
(একা মাত্রা হ্স্বরূপা যস্থ, তং তথোক্তম্ ওঙ্কারং ) অভিধ্যায়ীত « উপাস্তে ); 

এস পা পাপা পাপী শী িসপীপিিপ শপ কীনা জলা ৭৭ পা পপাপাপা শপ পিস পপ ২ প্শেশীশ পি শীত পিশিপশীতত ৯ পি 
শা আজ রা 

₹ তাৎপর্য _ব্রঙ্ষেপানন! অনেক প্রকার জাছে। 'প্রতীক' উপাসনা তাহাগেরই অন্কতম। 
কোন এক মহৎ বপ্তর একদেশকে অথবা সেহ মহত বস্তরহ সংশ্ই কোন বস্তবিশেষকে 
যে, সেই মং গদার্থজাদে উপালন! করা, তাহার নাম 'প্রতীক'। যেমন 

_সর্ধব্যাপী বিঞুকে তদেকদেশ শালগ্রাম-শিলায় উপাপনা করা) কিংবা বিশু 
মাঙ্ষকে বিকুবুদ্ধিতে উপাদন! কর|। প্রপবও ব্রংঙ্গয় একটি প্রিয়তম নাম; সথতরাং ব্র্মাপাঁনার 
পক্ষে ইহাকে জে গবগন্থন বল| যাইতে পারে । কঠোপনিধদের গ্রাথম নঅধ্যারে দ্বিতীয় বহীতেও 
এ কথ শ্পষ্টাক্ষয়ে কথিত হইরাছে--“এতদাবলগ্বনং (টং) এতদালগ্বনং পরম্। এতদালগ্বনং 
জাত! যে বাদচ্ছতি ভন্ড তৎ* | ১৭ | তলত বাঁচকঃ প্রণব” । ১1২৭ এই পাতগ্রল হুত্রেও ওষ্ক 1. 
রফে তন্ষের প্রির মাহ বলিয়া নির্দেশ কর] হইয়াছে। 
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সঃ ( উপাসকঃ ) তেন ( একমাত্রোষ্কারাভিধ্যানেন ) এব সংবেদিতঃ (লব্ধবোধঃ 

সন্) তুর্ণৎ (শীঘ্রৎ) এব জগত্যাং ( পৃথিব্যাং ) অভিসম্পদাতে ( আগচ্ছতি )। 
খচঃ ( খণ্েদরূপা প্রথমমাত্রা ) তং ( উপাসকৎ ) মনুষ্যলোকং উপনয়ন্তে ( প্রাপ- 
যন্তি)। সঃ (উপাসকঃ) তত্র ( মন্থয্লোকে ) 'তিপসাঃ ব্রঙ্গচর্য্যেণ, শ্রদ্ধা 

( আস্তিকবুদ্ধযা )[ চ] সম্পন্নঃ ( যুক্তঃ সন্) মহিম্ানম্ ( বিভূতিম্) অন্ুভবতি; 
| ন কদাপি দুর্গতিং লভতে ইত্যভিপ্রাইঃ 1 

সেই উপাসক বদি 1 ওষ্কারকে | একমাত্রাধক্ররূপে ধ্যান করেন, [তা 
*ইলে ] তিনি ভাভা দ্বারাই সম্যক জ্ঞান লাভ করতঃ অবিলম্বে পৃথিবীতে 

আইসেন 3 খকৃসমূহ অর্থাৎ খগেদরূপা সেই একমাত্রাই তাগাকে মন্রমলোকে 

এমন করায়? তিনি সেখানে তগন্তা, বঙ্গচরধ্য ও শরদ্ধাসম্পন্ন হয়া মহিম! অন্ভব 
কবেন ;€( কখনও দদ্দশাগন্ত হন না)॥৫৪॥৩॥ 

| শাঙ্গর-ভাব্যম্। 

সবছ্ঘপি ওষ্কারস্ত সকলমাত্রাবিভাগঞ্জো ন ভবতি, তথাপি ওযষ্কারাভিধান- 

গ্ভাবাত বিশিষ্টামেব গতিৎ গচ্ছতি |, এতদেকদেশজ্ঞানবৈগুণাতয়া ওক্কারশরণঃ 

কম্গ্তানোভয়্রষ্টো ন দুর্গীতিং গচ্ছতি ; কিস্তহি ? বগ্ঘপি এবমোঙ্কারমেব একমাত্রা 

বিভাগজ্ঞ এব কেবলঃ অভিধ্যায়ীত-__একমাত্রংৎ সদ! ধ্যায়ীত; স তেনৈব এক- 

মাত্রাবিশিষ্টোক্কারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতঃ তৃর্ণৎ ক্ষিপ্রমেৰ জগত্যাং 
পুথিব্যাম্ অভিসম্পগ্ভতে | কিং ?_মন্ুষ্যলোকম্। অনেকানি হি জন্মানি জগত্যাং 

সংভবস্তি, তত্র তং সাধকং জগত্যাৎ মন্ুষ্যলোকমেব খচ উপনয়স্তে উপনি- 

গময়ন্তি। খু থথ্েদরূপ। হ্যোক্কারস্ত প্রথমা একমাত্রা অভিধ্যাতা, তেন স তত্র 

মনষাজন্মনি দিজাগ্র্যঃ,সন্ তপসা! ব্রঙ্গচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়! চ সম্পন্গে!। মঠিমানং বিভ্ুতিম 

অন্ুতবতি, ন বীতশ্রদ্ধো! যথেষ্টচেষ্টো ভবতি । যোগত্রষ্ঃ কদাঁচিদপি ন ছর্গতিং 

গচ্চতি ॥ ৫৫ | ৩॥ 

ভাষ্যানুবাদ। 

যদিও সেলোক ওযষ্কারের সমস্ত মাত্রায় অভিজ্ঞ নহে, তথাপি 
ওষ্কারের অভিধ্যানপ্রভাবে বিশিষ্ট গতিই প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ ইহার 

একাংশ ম-জ্ঞানরূপ অঙ্গহানি বশতঃ ওক্কার-শরণাপন্ন বক্তি কর্ম 



৯ প্রশ্নোপনিষৎ। 

ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হুইয়৷ ছুর্গতি লাভ করে না। তবেকিহয়? 

স্ধদিও সে ওস্করের কেবল একটিমাত্র মাত্রাভিজ্ঞ হইয়া কেবলই 

ওস্কারের উপাসনা! করুক, অর্থাৎ একমাত্রাত্বক প্রণবেরই অভিধ্যান 

করুক; [তথাপি] সে.তাহা দ্বারাই-_-একমাত্রাবিশিষ্ট ওক্কারের 

অভিধ্যান-বলেই সংবেদিত' অর্থাৎ সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া, অবিলম্ঘেই 

জগতে- -পৃথিবীতে সমাগত হয়। কি [প্রাপ্ত হয়]? মনুষ্যলোক 

| প্রাপ্ত হয় ]। জগতে বহুবিধ জন্মই সম্ভবপর হয়, তন্মধ্যে খকসমূহ 

নেই সাধককে জগতে মনুষ্যলোকেই প্রাপ্ত করায় । খক্ অথ” ওস্কারের 

খধেদরূপ। *প্রথম একটি মাত্র।। তাহা দ্বারা সেই লোক সেই মনুষ্য- 

জন্মে শ্রেষ্ঠ দ্বিজত্ব লাভ করতঃ তপস্থা, ব্রহ্মচর্যয ও শদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, 
মহিমা এশর্্য অনুভব করিয়া থাকে। [সেই লোক] শ্রদ্ধাহীন ও 

স্বেচ্ছাচারী হয় না; এবং যোগভ্রষ্ট ( একদেশমাত্রজ্ঞ ) বাক্তি কখনও 
দুর্গতি লাভ করে না ॥৫৫॥৩ ৃ 

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে, সোহন্তরিক্ষং মন্জুতি- 

রুম্নীয়তে মোমলোকম্ । 

ম সোমলোকে বিডৃতিমনুডূয় পুনর।বর্ততে 1৫৬19 ॥ 

মথ (পক্ষান্তরে ) [ধ্যাতা ] যদ্দি দ্বিমাত্রেণ ( দ্বিমাত্রাবিশিষ্টং) [ ওষ্কারং 

অভিধ্যারীত, তদা ] মনসি ( সোমদৈবতে মন্তঃকরণে ) সম্পগ্ধার্জে। সংধ্যোহা' 

[ মরণানস্তরৎ ] যজ্জুভিঃ ( দ্িমাত্রায্মকৈ? ) অন্তরিক্ষৎ ( অন্তরিপ্ষস্তৎ ) সোমালোকণ 
( চন্ত্রলোকৎ ) উন্নীয়তে | সঃ সোমলোকে বিভৃতিৎ (ভোগসম্পদৎ ) অনুনয় 
(তুক্কা ) পুনঃ (তুয়ঃ ) আবর্তৃতে ( মহ্ু্যলোকৎ পুনরাগচ্ছতীত্যর্থ: )॥ 

[ধ্যানকারী ] ঘদি ধিমাত্রাবিশিষ্টরূপে ওষ্কারের ধ্যান করে, তাহা হইলে 

মনে সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ যজুর্বেদময় অস্তঃকরণ প্রাপ্ত হয়। সে [মৃত্যুর পর ] 

[ দ্বিতীয় মাত্রাত্মক ] যজুর্বেদকর্তৃক অন্তরিক্ষস্থ সোমলোকে নীত হয় ; সে সোম- 

লোকে সম্পদ ভোগ করিয়া পুনর্্বার [ মন্ষ্যলোকে ] ফিরিয়া আইস ॥৫/৪| 
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শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অথ পুনর্যদি দ্বিমাত্রাবিভাগঞ্ঞে। দ্বিমাত্রেণ বিশিষ্টমোঙ্কারম্ অভিধ্যায়ীত, স্বপ্রা- 

স্বকে মনসি মননীয়ে যজুম্য়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে-_একাগ্রতয়া আত্মভাবং 
গচ্ছতি। স এবং সম্পর্ো মৃতঃ অন্তরি্ষম্ অন্তরিক্ষাধারংদদ্বিতীন্মাত্রারূপৎ দ্িতীয়- 
নাত্রারূপৈরেব যছুভিঃ উন্নীয়তে সোমলোকৎ, সৌমাৎ জন্ম প্রাপয়স্তি তং যজ.ধ" 
ষীতাথঃ। স তত্র বিভূতিমন্তয় সোমলোকে মন্ুষ্যলোকৎ প্রতি পুনরাবর্ততে ॥৫৬|৪॥ 

ভাষ্যান্নবাদ। , 

পক্ষান্তরে [ধ্যাত | যদি দ্বিতীয় মাত্রা-বিভাগ হহয়া দ্বিভীয় 

মারবিশিষ্ট ওক্কারের ধ্যান করে, [ হাহ! হইলে | সে লোক মনেতে 

সম্পন্ন হয়। এখানে মন অর্থ-_মননীয় (চিন্তার বিষয়ীভূত ) চন্র- 
দেবতক স্বপ্নশীল যজুর্ববেবেদ ; একাগ্রতার ফলে তাহাতেই আত্মভাব 

লাত করে। এইরূপ মনঃসম্পন্ন সেই লোক মৃত্যুর পর দ্বিতীয়মাত্র- 

রূপী যজুর্বেদকর্তৃকই অন্তরিক্ষ অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় চন্দ্রলোকে 
নীত হয়, অর্থাৎ যজুঃসমুহ তাহাকে সোম-লোকানুরূপ জন্ম প্রাপ্ত 

করায়। সে সেখানে বিভৃতি অনুতব করিয়া, মনুষ্য-লো কাভিমুখে 
পুনশ্চ ফিরিয়া আইসে ॥৫৬1৪॥ 

যঃ পুনরেতং ভ্রিমান্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ *% পরং 
পুরুষমভিধ্যায়ীত ; স তেজদি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদো- 
দরত্্চা বিনির্শ,চ্যতে, এবং হবৈ স পাপ্রনা বিনিম্মুক্তি স 
মামভিরল্দীয়তে 'ব্রহ্মলোকম্। নম এতম্মীজ্জীবঘনাৎ পরাৎ- 

পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লেকৌ৷ ভবতঃ ॥৫৭॥৫ 
বঃ পুনঃ এতং ( ওষ্কারং) ত্রিমাত্রেণ (মাত্রাত্রয়বিশিষ্টেন ) এব “ওম্, 

ইত্যেত্তেন এব অক্ষরেণ পরং ( কুর্ধ্যান্তগতং ) পুরুষং অভিধ্যায়ীত ; মঃ তেজসি 

( তের্জোময়ে ) হৃর্য্যে সম্পন্ন € তন্ভাবমাপন্নঃ) [ ভবতি ]1 পাদোদরং ( সর্পঃ) 

বথ| ( যদ্ধৎ ) ত্বচা (নির্মমোকেণ) বিনিন্মুচ্যতে (পরিত্যজাতে), এবং হ ( এবমেৰ ) 
পা পাপ পপ পপ পি আপস পদ সপ 

% নিমার্জেণীমিতোতেনৈবাক্গরেগ ইতি ধা পাঠঃ | 

১৩ 
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বৈ সঃ ( হর্যাভিসম্পরঃ পুরুষ; ) পাপুুনা (পাপেন ) ( বিনিশ্বক্রঃ সন্) সামভিঃ 

( ব্রিমাত্রাত্বকৈঃ ) ব্রঙ্গলোকৎ (ক্রহ্মণঃ হিরণ্যগভন্ত সত্যনামকং লোকং ) 

উন্নীয়তে। স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ ( জীবসম্টিকূ্পাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ) পরং 

( উতকুষ্টং ) পুরিশ্ং( জদয়পুণুরীকস্ং ) পুরুঘৎ (পরমাক্মানং) ঈক্ষতে ( ধ্যানেন 

পশ্ততীত্যথঃ )। তৎ( হক্ষিনি বিষয়ে ) এতৌ (বঙ্ষামাণী ) শ্লোকৌ (সৎ 
ক্ষেপার্থকৌ মন্ত্রৌ ) ভবতঃ ॥৫৭|৫| | 

কিন্ত, যে লোক ত্রিমাত্রামক্ত 'ম্* এই অক্ষর দ্বারাই পরম পুরুষের 

উপাসনা করে, সেই লোক তেজোময় স্থ্যে অভেদভাব প্রা হয়। পাদোদন 

(সর্প) বেক্প দক কতক পরিতাক্ত হয়, ঠিক এইরূপ সেই লোক? পাপবিনি- 

মুক্তি হয়। 'সেহ লোক সামবেদকনক এরঙ্ধলোকে উন্নীত হয়, সে এই শেষ 

জীবসমষ্টিময় ( হিরণ্যগ€ ) অপেক্ষাও উদ্তুম জদয়স্থ পুরুষকে ( পরমাম্মকে ) 

দর্শন করে। এবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে ॥ ৫৭ ৫ ॥ 

শাঙ্গব-চাষাম। 

নঃ পুনঃ এতম ওক্কারৎ ত্রিমাত্রেণ ত্রিমাত্রাবিষরবিজ্ঞানবিশিষ্টেন ওমিতো- 
তেনৈব অঙ্গরেণ 'প্রতীকত্বেন পর" স্্ধ্যান্তগতৎ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ; তেন অভি- 

প্যানেন প্রতীকত্বেন হ্ালম্বনত্বৎ প্রক্ুতমোক্কারস্থা, “পরঞ্চাপরঞ্চ ধঙ্গ” ইত্যভেদ- 

শুতে: ওঙ্কারমিতি চ দ্বিতীয়া অনেকশঃ এতা বাধ্যেত অন্যথ|। যদ্যপি তৃতীয়া- 

ভিধানত্বেন করণত্বম উপপদাতে, তথাপি প্ররু তানুরোধাৎ ত্রিমান্রং পরৎ পুরুষস্' 

ইতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া “তাজেদেকৎ কুলশ্তার্থে” ইতি স্তায়েন। 
স তৃতীয়মাত্রারূপে তেজসি স্থ্য্ে সম্পন্নো৷ ভবতি ধ্যায়মানঃ, মুতোহপি হুর্যাৎ 

সোমলোকাদিবং ন পুনরাবর্ধতে, কিন্ সুর্যো সম্পন্নমাত্র এব । যথা পাদোদরঃ 

সর্প; ত্বচা বিনিন্ম চ্যতে জীর্ণত্বগ্িনিশ্ব,ক্তঃ স পুননাবো ভবতি, এৰৎ হ বৈ এষ যথা 

দৃষ্টান্ত: স পাপন সরপত্বক্স্থানীয়েন অশুদ্ধিরূপেণ বিনির্খুক্তঃ সামভিঃ তৃতীয়মাত্রা- 

রূপৈঃ: উর্মুন্লীয়তে ব্রহ্মলোকং-_হিরণাগ্ন্ত ব্রঙ্ষণো লোক সত্যাখ্যম্। স 
চিরণাগঞ্ড: সর্বের্ষাং সংসারিণাৎ জীবানাম্ আত্মভৃত:| স হান্তরায্মা লির্ঈরূপেণ 
স্বভূতানাং, তন্মিন্ হি লিঙ্গাত্মনি সংহতাঃ সর্কে জীবাঃ, তন্মাৎ স জীবঘনঃ ; স 
বিদ্বান ব্রিমাত্রোস্কারাভিজ্ঞ এতম্মাজ্জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ডাৎ পরাৎপরং(পরমাত্মাধ্যং 
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পুরুষমীক্ষতে, পুরিশয়ৎ সর্বশরী রাহুপ্রবিষ্টৎ পণ্ততি ধ্যায়মানঃ। তত এতৌ 

অন্ন যথোক্তীর্থ প্রকাশকৌ শ্লোকৌ মান্ধী ভবতঃ ৫৭18 

ভাষ্যানুবাদ । 

পরস্ক যে লোক মাাত্রয়বিষয়ক বিজ্ঞানের বিষয়ীভৃত £ওম্: 

এই শক্ষরাত্মক প্রভীকভাবে* ওক্কাররূপী সূর্ধ্যান্তর্গত পুরুষকে ধ্যান 
করে, সেই অভিধ্যানের ফলে সেই সাধক ধ্যায়মান (ধ্যানের বিষয়ীডূত) 
তৃতীয় মাত্রারূপী তেজোময় সূধ্যে মিলিত হয়, মৃত্যুর পরও চন্্র- 
লোকাদির গ্যায় সূর্যা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না; পরস্তু সুধ্য 

রূপেই থাকে ।“পরঞ্ণ অপরঞ্চ ব্রঙ্গ” এই অভেদকোধক শ্রুতি হইতে 

| জানা যায় যে, | ব্রহ্গপ্রতীকরূপে ওক্কারের অবলম্বনহ্ন প্রতিপাদন 

করাই এখানে প্রস্তাবিত বা অভিপ্রেত, [কিন্তু ওস্কারে সাধনত্ব প্রতি- 

পাদন করা নহে]। ইহা না হইলে বলুস্থলে ওস্কারে যে দ্বিতীয়া 

বিভক্তি শ্রবণ করা ঘায়, তাহ বাধিত হইয়া, যায়। যদিও [**ওম্ 

ইতোতেন' ], এই তৃতীয়া বিভক্তি নুসারে ওঙ্কারের করণব্বও উপপন্ন 

হইতে গারে বটে, তথাপি, প্রস্তাবনুরোধে বিংশের কল্যাণাথ এক 

জনকে ত্যাগ করিবে, এই নিয়মানুসারে [ তৃতীয়াকেই ] দ্বিতীয়া 

বিতক্তিতে বিপরিণত করিয়া “ত্রিমাত্রং পরং পুকরুষং' এইরূপ করিতে 

হহবে। 

পাদোদর্_সর্প যেরূপ ত্বক্কর্তক পরিত্যপ্ত হয়, অর্থাৎ জীর্ণ 
স্বক্ ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ সে নূতন প্রাপ্ত হয়, এইরূপই-_ঠিক 
এই দৃষ্টীন্তটি যেরূপ, সেইরূপই-_সপত্বক্স্থানীয় অশুদ্ধিরূপ পাপ 
হইতে বিনির্শুক্ত হইয়া, তৃতীয় মাত্রারূপ সামবেদসমূহকর্তৃক উদ্ধে 
ব্র্মলোকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সত্য-লোকে উন্নীত হয়, সেই হিরণা- 

গর্ভই সমস্ত সংসারী জীবনিবহ্ছের আত্মস্বরূপ । কারণ, তিনিই লিঙ্গ- 

দেহরূপে সর্ববভূতের অন্তরাত্মা; সমন্ত জীবই সেই লিঙ্গরূগা হিরণা- 

গর্ভে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তিনি “জীবঘন' শব্দ-বাচ্য। 
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১৩৩ | প্রপ্লোপনিষতৎ। 

মাত্রাত্রয়াতক ওস্কারাভিজ্ঞ সেই ধ্যানকারা পুরুষ, এই হিরণাগ্রূপী 
উত্তম জীবঘন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পুরিশয় অর্থা সর্ববশরীরাত্যন্তরে 
প্রবিষ্ট সেই 'পরমাত্ু'-সংজ্ঞক পুরুষকে দর্শন করিয়। থকে । এ 
বিষয়ে উক্তা্থ-প্রকাশক দুইটি মন্ত্র আছে ॥৫৭৫॥ 

তি মাত্রা ম্ৃ্যুমত্যঃ প্রযুক্ত। 
অন্যোন্যলক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ। 

ক্রিয়াস্তু বাহাভ্যন্তরমধ্যমান্ত 

সম্যক্ প্রযুক্তাহ্থ ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৫৮1৬। 

| প্রথমমগ্্রমাই |--তিঅঃ (ত্রিসংখ্যাকাঃ ) মাত্রাঃ ( মীয়ন্তে জায়গ্তে অধ্যা ম্মা- 

ধিৃতাধিদৈববিষয়া বাভিঃ, তাঃ অকারোকারমকাররূপাঃ [একৈকশঃ] প্রযুক্তাঃ 

(চে) মৃড়ামত্যঃ নে ত়পাসনয়া মৃত্যুভয়ম্ অতিক্রামতি ইতিভাবঃ ) ; আন্ঠোন্ত- 

সক্তাঃ (পরম্পরসন্বদ্ধাঃ) [চেৎ)] অনবিপ্রযুক্তাঃ (ধ্যানকালে একম্মিন বিষে 

প্রনুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিশেষেণ প্রমুক্তা ইত্যর্থঃ, ন বিপ্রমুক্তাঃ অবিপ্রযুক্তাঃ, ন 

অধিপ্রযুক্তাঃ__অনবিপ্রধক্তাঃ, বিপ্রযুক্তা এবেত্যথঃ )। বাহ্যাভ্যন্তর-মধ্যমান্ু 

(জাগ্রংস্বপ্ন-ুযুপ্তিপুরুষবিষয়ান্থ ) ক্রিয়া (ব্যাপারেষু) সমাক্ ( বথাযথধ ) 

প্রযূক্কান্থ (সতীবু) জ্ঞঃ ( ওক্কার-রঙ্গীবিৎ পুরুষঃ)ন কম্পতে (ন চলতি ), 

| ন কুতশ্চিৎ বিভেতীত্যাশয়ঃ ] ॥ 

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা ( উপাসনাকালে ) পুথক্ পুগক্ প্রযুক্ত হইণে, মৃত্তার 
অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না মৃত্যুমত্তীহ গাকে ; আর পরম্পরে স্ব 
করিলেই উহার যথাবথভাবে প্রযুক্ত হয়, অবিপ্রযুক্ত হয় না। ঘথোপযুক্ত- 

রূপে সম্পাদিত বাহ্, আভান্তর ও তন্মধ্যপাতী জাত, স্বপ্ন ও ন্ুযুণ্তি অবস্থা- 

প্রান্তিরূপ ক্রিয়াতে জ্ঞানী পুরুষ আর বিচলিত হন না ॥৫৮|৩। 

শান্কর-ভাষ্যম্। 
তিঅঃ ভরিসংখ্যাক! অকারোকার্সকারাখ্যাঃ গুঁকারন্ত 'মাত্রাঃ মুত্যুমতাঃ-_ 

মৃত্যুরাসাং বিদ্ততে, তা মৃ্্যমত্যঃ, মৃত্যাগোচরাদনতিক্রাস্তা মৃত্যুগোচরা এবে- 
ত্যর্থঃ। তা আত্মনো ধ্যানক্রিয়ান্থর প্রধুক্তাঃ। কিঞ্চ অস্তোন্ঠসক্তীঃ ইতরে- 
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তরসঙ্থ্ধাঃ, অনবিপ্রযুক্তা বিশেষেণ একৈকধিষয় এব প্রযুক্ত! বিপ্রযৃক্তাঃ, ন তথা 

বিপ্রধুক্তা অবিপ্রযুক্তাঃ, ন অবিপ্রযুক্ত। অনবিপ্রযুক্তাঃ,. কিং তঠি ? বিশেষেণ 

একন্সিন্ ধ্যানকাঁলে তিশ্যযু ক্রিয়ান্গ বাস্থাভ্যন্তরমধ্যমাস্থ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-নুযুপ্তস্থান- 

পুরযাতিধ্যানলক্ষণান্থ যোগক্রিয়ান্থ ঘুক্তাস্থ সম্যক প্রধুক্তাস্থু সম্যগ, ধযানকালে 

প্রযোজিতান্থ ন কম্পতে ন চণতি ভ্ঞো যোগী বথোক্বিভাগজ্ঞঃ ওক্কারশ্লেত্যথঃ | 

ন উইহ্যবংবিদণ্চলনমুপপন্ভতে ৷ বস্মাজ্জ/এত্বগনুযুপ্তপুরুধাঃ সই. স্থানৈন্মাতা- 
অয়প্দপেণ ওস্কারাত্মু্দপেণ পৃষ্টাঃ। সহোবৎ বিদ্বান সব্বাম্মতৃত ওল্গারময়ঃ বতো 

থা চলেৎ কম্সিন্ বা! ॥৫৮1৬ ূ 

ভাষ্যা্বাদ | 

ওস্কারের অকার, উকার ও মকারণামক মাত্ান্রফ (এই তিনটি 

মাত! ) আত্মার ধানকাধ্যে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত | হইলেও উহার! ] 

মৃত্যুমতী-_মৃত্যুর অধিকার অতিক্রম করিতে পারে না, অর্থাৎ মিশ্চয়ুই 

ইহার! মৃত্যুর (বিনাশের) অধীন "থাকে । পরস্ত সম্যক প্রযুক্ত 

অর্থাৎ ষথাযথভাবে আরব বাহ, আভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রত 

স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি অবস্থা, তাহাদের স্থান ( আশ্রয়) ও তকালীন পুরু- 

ষের ধ্যানরূপ, যোগ ক্রিয়ায় [যদি সেই মাত্রাত্রয় ] অন্যোন্য-সক্ত 

অথাত্ড পরস্পর সম্বদ্ধতাবে অনবিপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষভাবে 

একই বিষয়ের ধ্যানে প্রযুক্ত হয়, [তাহা হইলে] জ্ঞানী-_ওক্কারের উক্ত 
বিতাগজ্জ যোগী কম্পিত অর্থা ভয়ে বিচলিত, হন না। (১) উক্ত- 

কী 
স্পা পপ কা পর 

(১) তাংপর্যা--ওষ্কার়ের মধো অ. উ, মূ) এই তিনটি বর্ণ আছে। এই বর্ত্রর়কেই এখানে 
মাত্রা শবে অভিহিত কর! হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও একটি মাত্রা জাছে। তাহ! নাদবিন্দু- 
দ্বরপ, উই! তুরীয় ব্রন্গরূগী। এখানে তাহার কথ! আলোচ্য নছে। 

উক্ত বর্ণত্রয়ের মধো 'অ'কার পৃথিবী, ধর্েদ ও জাগ্রংস্থাঘাদিস্বরপ। 'উ'কার--অগ্রিক্ষ, 
যজুবেধদ, ও দ্বপ্স্বানাদিত্বরপ। আর 'ম+কার স্বর্গ, সামযেদ ও হৃযুপ্িস্থানাদিশ্বরপ। 
এই ওন্কারের উপাদপন! দ্বার! পর ব্রদ্ধের ও অপর বর্গের উপাসনা হইতে পারে; তন্ধো, 
উপানকষ্ঘদি এই যার্রাত্রয়কে পৃথক পৃথকভাবে জালম্বন করিয়! এক একটির উপাসন! 
করে, তাহ! হইলে সেই উপাসনার তপু অপর ব্রহ্থালোক লা করে, আর বদি মমষ্টি- 
কগে উপাসন! করে, তাহার কলে পরব্রন্ষকে লা করে। এখানে এই জন্থই শ্রুতি 
পৃথক পৃথক্র্টে উপাসিত মাত্রাত্রয়কে 'মৃত্যুষতী? বলিয়ান্েন। সে কথার অঞ্চিপ্রায় এইযে, 



টি প্রখোপানিষত। 

প্রকার বিদ্বান্ ব্যক্তির বিচলিত হওয়া সন্তবপর হয় না, যেহেতু 
জাগ্রত স্বপ্ন ও সুপ্ত পুরুষগণ ( জীবগণ ) স্বস্ব স্থান সহ এক যোগে 

মাত্রাত্রয়রূপ ওষ্কর স্বরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছে; সর্ববভূতে আত্মভাবাপন্ন 
ও ওক্কারময় উক্ত বিদ্বান কি হেতৃতে কোথায় বা বিচলিত হইবে? 

“অনবিপ্রযুক্ত” কথার অর্থ এইরূপ-একই বিষয়ে বিশেষভাবে : 
যাহা প্রযুক্ত হয়, তাহা বিপ্রযুক্ত ;' সাহা সেরূপ নহে--একই বিষয়ে 

প্রযুক্ত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে প্রযুক্ত হয়, তাহা অবি-প্রযুক্ত ; 

যাহা অবিপ্রযুক্ত নহে, তাহাই অনবিপ্রযুক্ত, অর্থাৎ ধানসময়ে একই 
বিষয়ে প্রযুক্ত ॥৫৮।৬। 

ধগভিরেতং যজ্জুভিরন্তরিক্ষং (১) 
সামভি্ধভৎ কবযো। বোদয়ন্তে | 

তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্, 
যতচ্ছান্তমজরমমূতমভয়ং পরঞ্চেতি । ৫৯।৭॥ 

ইত্যথ্বববেদীয়-প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চম? প্রশ্নঃ ॥৫॥ 

|ইদানীত দ্বিতীয়ং মগমাহ]--খগৃভিরিত্যাদি। খগুভিঃ ( গ্রথমমাত্রারূপৈঃ ) 
এতং পোকৎ (দনুষ্যুলোকত),যজুভিঃ (দ্বিতীয়মাত্রারূপৈঃ) অন্তরিক্ষং (অস্তরিক্ষস্থ 
সোমলোকমিত্যর্থঃ ) কবয়ঃ (ক্রান্তদণিনঃ ) যৎ (স্থানং ) বেদয়ন্তে (জানস্তি )। 
সামভিঃ ( তৃতীয়মাত্রারূপৈঃ ) তৎ | দ্ষলোকাথাং স্বানং ) অন্বেতিৎ ( প্রাপ্পোতি) 
| বিদ্বানিতি শেষঃ |, | কিং বহুনা | বিদ্বান ( ওষ্কারস্ত মাত্রাবিভাগঞ্জঃ ) ওক্কারেণ 
আরতনেন ( আলম্বনেন ) বং তত ( বেদান্তপ্রসিদ্ধং ) পান্তম্ ( রাগাদিদৌষ- 
রহিতম্) অজরম্ ( সিনা অমৃতম্ 515 অভয়ং ( দ্বৈতা- 

শশা এপি ০ ৯ শিস শশা ৯ িতী শি তা শাশান্পি ৯০ 

মাত্রাতয়ের পৃথক পৃথক উপাসনার যে ফললাত হয়, তাহা ক্ষরশীল। জার মাত্রাত্রকনকে এক সঙ্গে 

আলদন জরিয়! উপাসনা করিলে যে ফল লাত হয়, তাহা ক্ষযশীল নহে__স্থায়ী; এই কারণেই 
তছুপাসক ব্যক্তি আর সৃডুভয়ে ভীত হন ন1) তিনি ক্রমে শাঙ্বত বঙ্গে বিলীন হন। 

(১) “ন নাষভি;" ইতি রচিৎ পাঠ, স তু ভান্ত-টাকয়োরপরিগৃহীতঘাং পরি€্ঃ | 



গ্রশ্নোণণিষং | ১০৬ 

ভাবাৎ ভয়বজ্জিতণ ) পরং (সর্বোত্রুষ্ৎ বঙ্গ ), তংঢ (ততদপি)] মনেতীতি 

শেষঃ |, | অপি শখখাৎ অপরধ ব্রদ্মাপি অন্বেতীত্যশয়ঃ )। 

খগ্রেদ দ্বার এই মনযালোক, যজুবেবেধ দ্বারা অন্তরিক্ষস্থ চন্দ্রলোক এবং 

সানবেদ দ্বারা সেই স্থান (্রেক্গলোক ) প্রাপ্ত ভয়, বাহা কবিগণ (পণ্ডিতগণ ) 

অবগত আছ্েন। [অধিক কি, ] বিদ্বান্ পুরুষ এই ওক্কারাপদ্ধন দ্বারাই সেই যে, 
ণাঞ্ত* অজর, অমুত ও অভয় পরধন্ধ, তা্ছাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন 1৫৯1৭| ] 

ইতি পঞ্চম প্রশ্ন সমাপু। 

. শাঙগর-ভাষ্যম্। 

সবনার্ঁসংগহাথো দ্বিতীষো মন্থঃ-খগভিহ এতৎ লোক মনুষ্যোপলক্ষিতম্। 

ঘষটরডিপন্তরিগৎ সোমাধিষিতম্। সামভিঃ যত তদ্এন্ধালোকগিতি তৃতীয়ং কবয়ো 

'মধাণিনো খিগ্ভাবন্থ এব নাবিদাধলো বেদয়ন্তে। ত৭ ভ্রিবিধৎ লোকম ওঙ্গারেণ 

সানেন অপর পঙ্গলগ্ষণম্ অন্গেতি অনুগচ্ছতি বিদ্বান। ভেনৈব ওষ্কাবেণ যন্তৎ পরং 

ণন্ধান্গরৎ সা, পুরিধাগাদ শান্বৎ বিমুক্তজা গংস্বপ্রনুষপ্যাদিবিশেষ সন্ধ গ্পঞ্চ- 

বিবঙ্জিতম ; অতএণ আজব জবাপজ্জিতম অমৃতৎ মুক্তাবঙ্জিতমেব। বন্মাং জরাদি 

বিক্রিয়ারহিতম মতঃ মভয়ম, খন্মাদেবাভয়ং, তুস্মাৎ পরং নিরতিশয়ম। তদপি 
ওক্কারেণৈৰ মায়তনেন গমনসাধনেন অন্বেতীতাথঃ। ইতি শবে! বাকাপবি- 
সমাপ্তার্থঃ ॥ ৫৯ ॥ ৭ | 

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃত প্রশ্নোপনিষাষ্ো 

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্ত: ॥৫| 

ভাষানুবাদ । 

উক্ত সর্ববার্থপ্রকাশক দ্বিতীয় মন্ত্র এই-_খক্ সমূহ দ্বারা মনুষ্যযুক্ত 
এই লোক, যজুঃসমূহ ঘার! চন্দ্রাধিষ্টিত অস্তরিক্ষ লোক এবং সামসমুহ 
ঘর! গ্লেই স্থান [ প্রাপ্ত হন], যাহা কেবল কৰি অর্থাৎ মেধাবী পণ্ডিত. 
গণ ভিন্ন অপঞ্চিতগণ জানে না। বিদ্বান পুরুষ সেই ওঞ্কার সাধন দ্বার! 
মপর ব্রহ্মরঞগা ভ্রিবিধ স্থান প্রাণ্ড হুন, সেই ওক্কার সাধন দ্বারাই সেই 



১০৪ পশ্রোপনিষত | 

যে অক্ষর, সতাস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ জাগ্রত-্বপ্রাদি সর্ববপ্রকার বিশেষ 

অবস্থাবজ্জিত, এই কারণেই অজর জরাবজিদত এবং নিশ্চয়ই অমৃত -_ 

মৃত্যুরহিত, এবং যে হেতু জরা ও বিকারাদিরহিত, সেই হেতুই অভয়; 

যেহেতু অতয়, সৈই হেতুই পর অর্থাত যদপেক্ষা অতিশয় কিছু নাই, 

সেই পুরুষসংজ্ঞক পর ্রক্গষকেও ওঙ্কাররূপ আয়তন বা গমন-সাধন 

দ্বারাই লাভ করেন। “ইতি' শব্দটি বাক্য-পরিসমাপ্তি-জ্ঞাপক ॥৫৯।৭ 

ইন্তি প্রগোপনিষদ ভাষ্যানুবাদে পঞ্চম প্রশ্ন সমাপ্র ॥৫॥ 



গুখস্পোসিনিষ্নভু, 

অথ ষ্ঠ; প্রশ্নঃ? 
অথ হৈনং স্কেশ। ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ__-ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ 

কৌসল্যো রাজপুত্র মামুপেত্যেতং প্রশ্নমপুচ্ছত, __ষোড়শ- 
কলং ভারঘাজ পুরুষং বেখ? তমহং কুমারমক্রবং, নাহমিমং 
বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং, 'কথং তে নাবক্ষ্যমিতি। সমূলো কা 
এষ পরিশুষ্যতি ; যোহনৃতমভিবদতি, তম্মান্াহাম্যনৃতং বক্ত,মূ। 
ম তুফীং রথমারুহ প্রবত্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি__কা্সে 'পুরুষ 
ইতি ॥ ৫*॥ ১। ূ + 

| ইদানীং সুণডকোপনিষদুক্তয়োঃ “গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ* ইতি, “্ষথ! 
সস; শুপামানাঃ সমুদ্রে” ইত্যেতয়োমন্তরয়োধিস্তরার্থৎ ষষ্ঠ; প্রশ্ন আরভ্যতে | ]- 
অথ ( শৈব্যপ্রশ্নীনস্তরং ) স্ুকেশা নাম ভারঘাজঃ € ভরঘ্বাজতনয়ঃ ) হ (কিল) এনং )( পি্পলাদ ) পপ্রচ্ছ,_ভগবন্ কৌপল্যঃ ( কোসলাধিপতি: ) হিরণ্যনাভঃ 
(ত়ামকঃ) রাজপুত্ঃ ( ক্ষতরিয়কুমারঃ ) নাং (ভারদ্বাজং ) উপেত্য (অভ্যাগত্য ) এতৎ ( বক্ষমাপং,) প্রশ্নং পপ্রচ্ছ (পৃষ্টবান্ ),_হে ভারদাজ, [ত্বং] যোড়শকলং ( যোড়শসংখ্যাকা; কলা অবয়বা বস্তু; তং) পুরুষং বেখ € জানাসি ?) [ইতি] । আহং তং কুমারম্ ( রাজপুত্রম্ ) অক্রবং ( উক্তবান্)-__অহ্ম্ ইমং 
স্বছক্তং পুরুষং) ন বেদ ( জানামি ), অহং যদি ইমম্ অবেদিষম্ (জাতবান্ হে, 
( তি ] তে (তুত্যৎ ) কখং ন অবক্ষ্যম্ নে কথয়েয়ম্)? ইতি। ষঃ (পুরুষঃ) 
তং € অনত্যৎ) বদতি (জ্ঞাতমপি গোপায়তি), এব: বৈ € নিশ্চয়ে ) সমূলঃ 
( মূলেন শুত্কর্শ-জঞানাদিনা সহ বর্ডতে. বঃ, সঃ সমূলঃ) বৈ (এব) পরিশুস্মাতি ( ইহলোক-গরলোকাত্যাৎ বিচ্ছিন্ততে ) তন্মাৎ € হেতোঃ ১ অনৃতং ( অসত্যং ) কজুং ন অহাজি ( শঞ্লোমি )। সঃ (রাজকুমার; ) তৃফীং ( অসন্তার্য্য কিিৎ) 

৯$ 



১৩৬ প্রশ্নোপনিষং | 

রথম্ আরুহ প্রবব্বাঙ্গ (প্রস্থিতঃ )। [অভমপি] স্বা (ত্বাং) তং (প্রশ্নং) পৃচ্ছামি 

( যৎ), অসৌ ( কথিতঃ ) পুরুষঃ ক (কুত্র) [ বর্ততে ] ইতি ॥ 

শৈব্য-প্রশ্নের অনন্তর স্থুকেশানামক ভারদাজ ইহাকে গিজ্ঞাসা করিলেন__ 

ভগবন্! কোঁসলাধিপতি 'হিরগ্যনাভনামক রাজকুমার আমার সমীপে সমাগত 

হইয়া এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভারছাজ ! [ আগনি ] ষোড়ষ- 

কলা ( অবয়ব )-বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন?” আমি সেই কুমারাকে বলিয়াছিলাম 

যে, 'না_আমি ইহাকে (পুরুষকে ) জানি না; আমি যদি ইহাকে জানিতাম, 

[তাহা হইলে] কেন তোমাকে বলিতাম না, অর্থাৎ যদ্দি জানিতাম, তবে 

নিশ্চয়ই বলিতাম ।ৰে লোক অনত্য বলে, সে সমূলে শুধ হইয়া! যায়, সেই 

হেতু আমি অসত্য বলিতে পারি না। তিনি চুপ করিয়া রথে আরোহণ করিয়া 
প্রন্থান করিলেন। [ এখন ] আপনাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি__“সেই পুরুষ 
কোথায় থাকেন ? ইতি ॥ ৫*॥ ১॥ 

শাঙ্র-ভাষ্যম্। 

অথ হ এনং স্কেশা ভারদ্বাঞঃ পপ্রচ্ছ--পমণ্ত, জগৎ কার্যাকারণলক্ষণৎ সহ 

বিজ্ঞানাত্মনা পরশ্মিন্ অক্ষরে স্বযুপ্তিকালে সম্্রতিঠিত ইত্যুক্তম। তৎসামর্ঘ্যাৎ 
প্রলয়েহপি তশ্নিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠতে। জগৎ তত. এবোৎপগ্যত ইতি চ সিদ্ধং 

ভবতি ; ন হ্বকারণে কার্ধ্যস্ত সম্প্রতিষ্ঠানমুপপন্ততে । উক্তঞ্চ 'আত্মন এষ প্রাণো 

জায়তে' ইতি। জগতশ্চ যন্ম[লং, তংপরিজ্ঞানাৎ পরং শ্রেয় ইতি সর্কোপনিষদাং 

নিশ্চিতোহর্থঃ। অনস্তরঞ উক্তং “স সর্বজ্ঞঃ সর্ধো ভৰতি” ইতি। বক্তব্যঞ্চ 
কতহি তদক্ষরং সত্যং পুরুযাখ্যৎ বিজ্ঞেয়মিতি। তদর্থোহ্যং প্রশ্ন আরভ্যতে | 

ত্াস্তাখ্যানঞ্ণ বিজ্ঞান ছুল ভত্বখ্যাপনেন * তত নধারথং ুমুক্ষ গং যন্রবিশেষোৎ- 

পাদনার্থম্। হে ভগবন্ হিরণ্যনাভঃ নামতঃ কোসলায়াং ভখঃ কৌসল্য: রাজপুত্র: 

জাতিতঃ ক্ষত্রিয়; মাগ্ উপেত্য উপগস্য এতম্ উচ্যমানৎ প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত। যোড়শ- 
কলং যোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা ইব আত্মনি অবিস্তাধ্যারোপিতনূপা যন্সিন্ 

পুরুষে, সোহয়ং যোড়শকল:, তং যোড়শকলং হে ভারঘাজ পুরুষং বেখ বিজানাসি? 
তমহং রাজপুত্রৎ কুমারং পৃষটবস্তম্ অক্রবম্ উক্তবানশ্মি নাইমিমং বেদ যত ত্বং পুচ্ছ- 

সীতি। এবমুক্তবত্যপি মনি অজ্ঞানমসস্তাবয়স্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্। যদি 
শপামপস্পপ শিস 

*. ভূযাপলেনেতি বা পাঠ: | 
শী পপ পপ পা কা 

০ স্ীশাশীশিসিসীপপিপাপিলিী 



প্রশ্নোপনিবৎ। ১০৭ 

কথঞ্চিৎ অহম্ ইমৎ ত্বয়া পৃষ্টং পুরুষম্ অবেদিষং বিদ্িতবানশ্মি, কথম্ "অত্যন্ত- 
শিল্যগুণবতেংধিনে তে তুভ্যৎ নাকক্ষ্যং নোক্রবানম্মি ন ব্রয়ামিত্য্থ;। ভূয়োহপি 
অগ্রত্যযমেবালক্ষ্য প্রত্যায়রিতুম্ অক্রবম্__সমূলঃ সহ মূলেন বৈ, এযোহত্তথা 
সম্তমাত্মানম্ অন্তথ কুর্বন্ বঃ অনৃতম্ অযথাভূতার্থমৃঅভিবদতি, স পরিশুষ্যতি 

শোষমুপৈতি ইহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিন্ততে বিনস্তাতি । যত এবং জানে তম্মাৎ 

নাহামি অহমনৃতৎ বক্তুৎ মূঢ়বৎ। স'রাজপুক্রঃ এবং ্রত্যায়িতঃ তৃষ্কীং ব্রীড়িতঃ 
রথমারুহ্থ গ্রবব্রাজ প্রগতবান্ বথাগতমেব | অতো ন্তায়ত উপসন্নায় যোগ্যায 
জানতা বিষ্ঞা বক্তব্যৈব, অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যৎ সর্বাশ্বপি অবস্থাস্থ ইত্যেতৎ সিদ্ধং 
তবতি। তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি, মম হৃদি বিজ্ঞেয়ত্বেন শল্যমিব মে হৃদি 

স্িতং, ক্কাসৌ বর্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি ॥ ৫* ॥ ১॥ পু 

ভাষ্যান্বাদ। 

অনস্তর ভরদ্বাজ-তনয় স্কেশা ইহাকে ( পিপ্ললাদকে ) জিজ্ঞাসা 

করিলেন__নুষুগ্ডি-সময়ে কাধ্য-কারণাত্মক সমস্ত জগত বিজ্ঞানাত্মা 

জীবের সহিত পরম অক্ষর ব্রন্মে সম্যক্রূপে প্রতিষিত হয়, ইহা 
উক্ত হইয়াছে । এই নিয়মানুস।রে 'ইহাও সিদ্ধি হয় যে, এই জগৎ 

প্রলয়-সময়েও সেই অক্ষরেই সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং 
তাহা হইতেই [ পুনশ্চ | উৎপন্ন হয়, কারণ যাহা কারণ নহে, তাহাতে 

কখনই কার্য্যের প্রতিষ্ঠঠ ব৷ বিলয় হইতে পারে না। “আত্ম! হইতে 

প্রাণ উৎপন্ন হয়” এই কথাও [শ্রুতিতে] উক্ত আছে। জগতের যাহ। 

মূল কারণ, তাহার পরিজ্ঞানেই পরম শ্রেয়; প্রাপ্ত হয়, ইহাই সমস্ত 
উপনিষদের নিশ্চিত, বা দিদ্ধান্তিত অর্থ। অব্যবহিত পূর্বেবও টা 
হইয়াছে যে, “তিনি সরব ও সর্ববাত্মক হন | স্থতরাং পুরুষসংজ্ঞ 

সেই সত্য অক্গরকে (ব্রহ্মকে ) কোথায় জানিতে হইবে, ইহা! বলা 

উচিত; সেই উদ্দেশেই এই ষষ্ঠ প্রশ্ন আরন্ধ হইতেছে । আখ্যায়িকায় 
বিজ্ঞান্চের দুল ভতা জ্ভ্রাপন করার তছুদ্দেশে যে মুমুক্ষুগণের বিশেষ 

চেষ্টা করা আবশ্যক, তত্প্রতিপা'দনার্থই আখ্যায়িকার অবতারণ! করা 
হইয়াছে। 



১০৮ ও গ্রজ্জেগনিঞ্। 

ছে ভগবন্ কোসলাদেশোণপন্ন-_-কৌসল্য-রাজপুজ্র অথাৎ জাতিতে 
ক্চজিয়, হিরণ্যনাভ 'লামার সমীপে, উপস্থিত হইয়া কথ্যমান প্রশ্নটি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আত্মা নিরবয়ক হইলেও অবিদ্য। দ্বারা তাহাতে 
অবয়বেরই যোলটি অ'শ অধ্যারোপিত হইয়া থাকে; সেই যোড়শ- 

খ্যক কল! বা অবয়ব যে পুরুষে অবশ্থিহ মাছে, হে ভারঘ্বাজ ! সেই 

ষোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষকে তুমি কি জান ? আমি সেই প্রশ্নকারী রাজ- 

কুমারকে বলিয়াছিলাম যে, “তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমি 

জানি না।' আমি একথা বলিলেও তিনি মামার অজ্ঞানবিষয়ে অথাৎ আমি 

যে তাহ! জানি না, একথায় যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া 
আমার অজ্ঞানের কারণ বলিয়াছিলাম -“আমি যদি তোমার জিও্ঞাসিত 

এই, পুরুষকে কিছুমাত্র জ।নিতাম, [তাহ হইলে] অত্যন্ত শিব্যগুগসম্পন্ন 

.শিক্ষার্থ তোমাকে কেন না! বলিব? অথাশ অবশ্যই বলিতাম। 

পুন্স্চ তাহার অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিশ্বাস উৎপাদনাথ” বলিয়াছি- 
লাম--যে লোক অনৃতবাদী হয়, অর্থাত একপ্রকারের আপনাকে 
অন্বাপ্রকারে প্রকাশ করিয়া অসত্য কথ! বলে; এই সেই ব্যক্তি 

নিশ্চয়ই মূলের ( শুভ কর্ম্মাদির ) সহিত শোষ প্রাপ্ত হয়-_-ইহলোক 

ও পরলোক হইতে ভ্র্ট হয়। যেহেতু আমি ইহ! জানি, সেই হেতু 
আমি মুড়ের স্থায় মিথ্যা বলিতে পারি না”। এইরূপে বিশ্বাস লাভ 

করিয়। সেই রাজকুমার চুপ করিয়া লজ্জিততাবে রথে আরোহণ 

করিয়! যেমন আপিয়াছিলেন* তেমনই চলিয়া গেলেন । অতএব, 

ইহাই প্রামাণিত হইল যে, ধথারীতি উপসন্ন উপযুক্ত শিষ্যকে বিন্ধা 
উপদেশ কর! জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য এবং কোন অবস্থায়ই 

মিখ্যা ব্যবহার করা উচিত নহে। আমি আপনাকে সেই পুরুষ 
বিষয়েই জিচ্জাসা করিতেছি-_মামার বিজ্ঞেয় এই পুরুষ কোথায় 

আছে % ইহা জানিবার ইচ্ছাটি আমার হৃদয়ে যেন শল্যের মত 
রহিয়াছে )॥৫০)১। 



প্রঙ্গেপনিষং। ১৬৯ 

তন্মৈ স হোবাচ-_ইহ্বোস্তঃশরীরে সোম্য স" পুরুষঃ, 
যস্িঙ্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবস্তীতি ॥ ৫১২ ॥ 

[ ইদানীং ভারদ্বাজ-প্রস্ে্নোত্তরমবতারয়িতুৎ উপক্রমতে তট্মৈ ইত্যাদিনা ]_- 
স:. ( পিগ্ললাদঃ ) তশ্মৈ (ভারদ্বাজায় ) উবাচ ( উষ্কবান্ঠ হু (কিল)-হে 
সোম্য! সঃ (যোড়শকলঃ) পুরত্নঃ ইহ ( প্রত্যক্ষগোচরে ) অন্তঃশরীরে (এরীরা- 
ত্যস্তরে হৃৎপন্মমধ্যে ) এব [বর্তৃতে] ; ষস্মিন পুরুষে) এতাঃ বেক্ষামাণাঃ) ষোড়শ- 
কলাঃ (কং ব্রহ্ম লীয়তে তিরক্ষিয়তে যাভিঃ, তাঃ কলা অবয়বা উপাধয়ঃ ) 

প্রভবস্তি (প্রকর্ষেণ জায়স্তে) ইতি ॥ 

তিনি তাহাকে বলিলেন_হে সৌম্য! ষে পুরুষে এই ষোড়শ কলা 

প্রক্ষ্টর্ূপে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সেই পুরুষ এই শরীর মধ্যেই [বর্তমান ] 

রহিয়াছেন ॥ ৫১॥২ ॥ 

শানঙ্করভাষ্যম্। 

তশ্মৈ সহেবাচ-_ইহৈব অস্তঃশরীরে হদয়পুগুরীকাকাশমধ্যে হে সোম্য 
পুরুষঃ, ন দেশাস্তরে বিজ্ঞেয়ঃ| যশ্মিন এতাঃ উচ্যমানাঃ ফোড়শকলাঃ প্রীণান্ধাঃ 
প্রভবস্তি উৎপদ্তন্ত ইতি । ষোড়শভিঃ ধলাভিঃ উপাধিরূপাভিঃ সকল ইব নিফলঃ 
পুরুযো লক্ষ্যতেহবিস্থয়া ইতি, তছপাধি-কলাধ্যারোপাপনয়নেন বিস্বয়া স পুরুষঃ 
কেবলো দর্শযিতব্য, ইতি কলানাং তৎগ্রতবত্বমুচ্যতে। প্রাণাদীনাম্ অত্যন্ত- 
নির্বিশেষে হরে সন্ধে তত্বে ন শকাঃ অধ্যারোপমন্তরেণ প্রতিপাপ্ত-প্রতিপাদনাদি- 
ব্যবহার: কর্ুমিতি কলানাং প্রভব-স্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যান্তে অবিদ্যাবিষয়াঃ ) 
চৈতন্তাব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানাঃ তি্ঠস্ত্য: প্রলীয়মানাশ্চ সর্বদ! লক্ষ্যন্তে। 
অতএব ত্রাস্তাঃ্কচিৎ অমিসংযোগাদ্ দ্বতমিব ঘটাস্তাকারেণ চৈত্ন্তমেব প্রতিক্ষণ 
জায়তে নশ্বতীতি ; ভন্নিরোধ শৃন্তমেব সর্বমিতি অপরে। ঘটা্দিবিষয়ং চৈতন্তং 
চেতয্িতুনিত্যন্ত আত্মনোহনিত্যৎ জায়তে বিনশ্ততীত্যপরে। চৈতন্তং ভূতধর্শ 
ইতি লৌকায়তিকাঃ। 

_. অনপায়োপজনধন্মকটৈতন্তম্ আত্মৈব নামরূপাহ্যপাধিধ্ৈঃ প্রত্যবভাসতে। 
“সত্য জানমনত্তং ব্রহ্ম” "প্রজ্ঞানৎ ব্রহ্গ।* “বিজ্ঞানমানন্দখ ত্রদ্ধ” "বিজ্ঞানঘন, 
এব” ইত্যানিক্রতিভ্যঃ। স্বর্ধপব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতন্তন্তাব্যভিচারাৎ যঞ্চা যথা 
যো যঃ পদার্থ বিজ্ঞনতে, তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেখ'তগ্ত তশ্ত চৈতন্তন্তাধ্যভি- 
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চারিত্বম্ বগ্ততত্বং চ তবতি কিঞ্চিৎ, ন জ্ঞায়ত ইতি চান্ুগপন্নমূ। রূপঞ্চ দৃশ্ঠতে, 
ন চান্তি চক্ষুরিতিবৎ। ব্যভিচরতি তু জ্ঞেয়ং জ্ঞানং ন ব্যতিচরতি কদাচিদপি। 
জ্ঞেয়াভাবেংপি জ্ঞে়াম্তরে ভাবাজ্জ্ঞানন্ত ; ন হি জ্ঞানেইসতি জেয়ং নাম ভবতি 

কম্তচিৎ, স্যুণ্তেইদর্শনাজ্জ্ঞানন্তাপি সুযুণ্ডেইভা বাজ্জ্ঞেয়বজ, জ্ঞানম্বরূপন্ত ব্যভিচার 
ইতি চেৎ, ন; জ্েয়াবভাসক্ত জ্ঞানস্তালোকবজ, জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বাৎ শ্বব্যঙ্গ্যা- 
ভাবে আলোকাভাবান্ুপপত্তিবৎ সুযুণ্তে, বিজ্ঞানাভাবানুপপত্তেঃ ৷ ন হ্ন্ধব্জারে 
ক্ষুষা রূপানপলব্ধৌ টক্ষুষোইভাবঃ শক্যঃ কল্পয়িতুৎ বৈনাশিকেন। বৈনাশিকো 
জ্েয়াভাবে জ্ঞানাভাবং কল্পয়ত্যেবেতি চে, যেন তদভাবং কক্পয়েত্স্তাভাবঃ 

কেন কল্পযত ইতি ব্যক্তব্যম বৈনাশিকেন। 

. তদভাবন্ঠাপি জেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদমুপপত্তেঃ। জ্ঞানস্ত জ্েয়াব্যতিরিক্ত- 
স্বাজ্জেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেত্, ন। অভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ অভাবো- 
হপি জ্ঞেয়োহত্যুপগম্যতে বৈনাশিকৈনিত্যশ্চ । তদব্যতিরিক্তঞ্চেৎ. জ্ঞানং নিত্যং 
কল্পিতং স্তাৎ, তদভাবস্ত চ জ্ঞানাত্বকত্বাদভাবত্বং চ বাস্মাত্রমেব, ন পরমার্থতো- 
ইভাবত্বম্ অনিত্যত্বং চ জ্ঞানস্ত। ন চনিত্যস্ত জ্ঞানস্ত অভাব-নামমান্রাধ্যারোপে 
কিঞ্চিৎ নশ্ছিন্নম্। | 

অথাভাবে ভ্তেয়োইপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেৎ্, ন; তরি জ্েয়াভাবে 
জ্ঞানাভাবঃ | জয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং, ন তু জ্ঞানং ড্য়ব্যতিরিক্তমিতি চেৎ) ন) 
শবামাত্রত্বাৎ বিশেষানুপপত্তেঃ। জ্ঞেয়জ্ঞানয়োরেকত্বঞ্চেৎ অভ্যুপগম্যতে, জ্ঞেয়ং 

জ্ঞানব্যতিরিক্তং, জ্ঞানং জ্ঞে়ব্যতিরিক্রং ন, ইতি তু শবমাত্রমৈতৎ, বহ্রিরগ্রি- 
ব্যতিরিক্তঃ অগ্সিন বহ্ছিব্যতিরিক্ত ইতি যদ্বৎ অভ্যুপগম্যতে। জেন্বব্যতিরেকে তু 
জানস্ত জেয়াভাবে জ্ঞানাভাবানগপপত্তিঃ সিদ্ধা। 

জ্য়াতাবেইদর্শনাৎ অভাবে জ্ঞানস্যেতি চে, ন) স্বুধুণ্ডে জগ্তযত্যুপগমাত। 

বৈনাশিকৈরভ্যপগম্যতে হি স্থুযুণ্ডেহপি বিজ্ঞানাস্তিত্বম) তন্রাপি জে়্বমত্যুপ- 
গম্যতে জ্ঞানস্য স্বেনৈষেতি চেৎ, ন) ভেদন্ত সিদ্ধত্বাং। সিদ্ধং হাভাববিজ্ঞেয়- 
বিষয়ন্ত জ্ঞানস্ত অভাব-জ্ঞেয়ব্যতিরেকাৎ জেেয়-জ্ঞানয়োরন্তত্বম। নহি তৎ সিদ্ধং 
মৃতমিবোজ্জীবয়িতুৎ পুনরন্থা কর্তূং শক্যতে বৈনাশিকশ্তৈরপি। জাসন্ড জেয 
মেবেডি। তদগ্যন্তে্স তদপ্যন্তেনেতি ত্বৎপক্ষেতিগ্রসঙ্গ ইতি, চে, ন; তত্ি- 
ভাগোপপঞ্ভেঃ সর্ধন্ত। বর্দা হি সর্যং জ্রেয়ং কণ্তচিং তদা ভাতিনিকং জানং 
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জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয় বিভাগ এবাড্যুপগম্যতেইবৈনাশিকৈঃ, ন €তীয়নত্িষর 

ইত্যনবস্থাস্ুপপত্তিঃ | 

জ্ঞানন্ত স্বেনৈবাবিজেয়ান্তে সর্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেং, সোহপি পৌবস্তসৈ) বাস্ত, 

কিং তন্নিবহণেনাম্মাকম্? অনবস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্য | জ্েয়ত্বভ্যুপগমাতৎ, অবশ্ঠঞচ 

বৈনাশিকানাৎ জ্ঞানৎ জ্রেয়ম্। স্বাস্মনা চাবিজ্ঞেয়াত্বেন অনবস্থানিবার্ধা ; সমান 
এবাঘং দোষ ইতি চে, ন; জ্ঞানশ্ৈকত্বোপপন্তেঃ | সর্বদেশকা লপুরুষাগ্ঠবস্থা-” 

স্বেকমেব জ্ঞান নামব্নপাগ্ঘনেকোপাধিভেদাৎ সবিত্রাদিজলাদিপ্রতিবিশ্ববদনে কধা 

অবভাসত ইতি, নাসৌ দোষঃ | তথা চেভেদমুচ্যতে | 

ননু অতেরিছৈব অন্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণগুবদরবৎ পুরুষ ইত্তি, ন; প্রাণাদি- 
কলাকারণত্বাৎ ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নঃ প্রাণ-শ্রদ্ধাদীনাং কলার্ণাং কারণত্বং 

গ্রতিপন্তুৎ শরুয়াৎ। কলাকার্যত্বচ্চ শরীরন্ত॥ ন হি পুরুষকাধ্যাণাং কলানাং 
কার্ধ্যং সৎ শরীরং কারণ-কারণৎ স্বস্ত পুরুষং কুগুবদরমিব অভ্যন্তরীকুরধ্যাৎ। 

বীজ-বুক্ষাদিবৎ স্তাঁদিতি চেং; যথা বীজকার্য্যং বৃক্ষঃ, তৃৎকার্য্যধ্। ফলং স্বকারণ- 

কারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যামাদি, তদ্বৎ *,রুবমত্যন্তরীকুর্ধ্যাৎ শরীরং স্ককাঁরণ- 

কারণমপীতি চেৎ, ন) অন্তত্বাৎ সারুয়বত্বাচ্চ। দৃষ্টান্তে কারণবীজাদ্রুক্ষফল- 

সংবৃত্তানি অন্তান্তেব বীজানি ; দাষ্টান্তিকে তু স্বকারণ-কারণভূতঃ স এব পুরুষঃ 

শরীরেহভ্যন্তরীকুতঃ শ্রয়তে। বীজবৃক্ষাদীনাং সাবয়বত্বাচ্চ স্তাদাধারাধেয়ত্বম্; 

নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ, সাবয়বাশ্চ কলা; শরীরঞ্চ ; এতেন আকাশম্তাপি শরীরাধারত্বম্ 

অনুপপন্নং, কিমুতাকাশ-কারণন্ত পুরুষন্ত ; তণ্মাদসমানো৷ দৃষ্টাস্তঃ। কিং দৃষ্টান্তেন 

বচনাৎ স্তাঁদিতি চে ন; বচনস্তাকারকত্বাৎ। ন হি বচনং বস্তনোহস্তথখাকরণে / 

্যাপ্রিয়তে, ঝি তহি বথাভূতার্থাবস্তো হনে । তম্মাদস্তঃশরীর ইত্যেতত্বচনম্ 'অগ্ড- 

্তাস্তর্ক্্যোম' ইতিবচ্চ দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ, দর্শন-শ্রবণ-মননবিজ্ঞানাদি- 

লিঙ্গ অন্তঃ'শরীরে গপরিচ্ছিন্ন ইব ভ্যাপলভ্যতে পুরুষঃ, উপলভ্যতে চ, অত 

উচ্যতে 'অন্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষঃ ইতি ।. ন পুনরাকাশকারণতভৃতঃ সন্ কুড-. 
ব্দরবচ্ছরীরপরিছিন্ন ইতি মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মুড়োৎপি; কিমুত প্রমাণতূতা 

শ্রতিঃ/$১1২| ৃ 
| * ভাব্যাবাদ। 

তিনি তাছাকে বলিলেন__হে সৌম্য! কথ্যমান এই প্রাগাদি 

যোড়শ-সংখাক কলা যাহাতে (যে পুরুষে ) সংভূত বা সমুৎপল্প হইয়া 
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থাকে; সেই পুরুষকে এই শরীরাত্যস্তরেই হৃৎপন্-মধ্যগত আকাশে 

জানিতে হইবে, অন্য দেশে নহে। স্বভাবতঃ কলাহীন--নিষফল পুরুষ 
অজ্ঞানবশতঃ উপাধিরূপু উক্ত কলাসমূহ দ্বারা “সকল'--কলাযুক্ত 
বলিয়াই যেন প্রর্ভীত হয়।, অর্থাৎ পুরুষে ষোড়শ কলার অধ্যারোপ 
হয়; অতএব তবজ্ঞানদ্বার।' সেই কলারূপ উপাধির অধ্যারোপ অপরীত 

করিয়া দেই পুরুষকে কেবল ( কলাবিহীন বিশুদ্ধরূপে ) প্রদর্শন 

কর। আবশ্যক; এই নিমিত্ত কলাসমুহকে তাহ! হইতে উৎপন্ন বলা 

হইতেছে । অত্যন্ত বিশুদ্ধ অদ্বিভীয় তত্বে (ব্রন্মে) অধ্যারোপ 

ব্যতিরেকে “কখনই প্রাণার্দিকলার প্রতিপাগ্ভ-প্রতিপাদকতাব সম্বন্ধ 

স্থাপন করিতে পারা যায় না; এই কারণেই অবিষ্তার বিষয়ীভূত 
কলাসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আরোপিত হইয়া থাকে এবং 
সর্বদাই কলাসমুহকে. উৎপন্ন, ন্্িত ও বিলয়প্রাণ্ত হইতে দেখা যায়। 

এই জন্যই কোন কোন ভ্রান্ত লোক [ মনে করিয়া থাকে যে, ] আগ্নি- 
ংযোগে ঘ্বৃত যেরূপ অবস্থাস্তর প্রাপ্ত ছয়, সেইরূপ চৈতগ্যই প্রতিক্ষণ 

ঘটাদি আকারে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হুইয়! থাকে। (১) অপরে বলে যে, 

ন্যুগ্তকালে] সেই বিজ্ঞানও নিরুদ্ধ বা স্থগিত হইলে সমস্তই যেন শন 
(অসৎ) হইয়! পড়ে। (২) অন্য সম্প্রদায় বলেন যে, চেতয়িত 

(১) তাৎপর্য/--ইহ! বিজানবাদী বৌগ্বের মত। ডাহায়া। বলেন ঘৃত যেখন একি 
সংঘোগে কাটিত ত্যাগ করিয়া অবাবন্থ প্রাপ্ত হয়, ডেমমি এক 'অহস্। জাকর বুদ্ধি-ব্জানই 
('ঝালর-বিজানই' ) পূর্ববঞ্চিত সংস্কার সহযোগে ঘটপটাদি বিধয়াকার ধারণ করে, বস্তঙঃ 
বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বস্তা জগতে নাই। ইহার জনুকূলে যুক্তি এই বে, বিজ্ঞানাতিরিত 
বঞ্ত থাকিলে নিশ্চই তাহার পৃথক উপলন্ধিও হইত; হা! বখন হর নাবা হইনে পায়ে না, 
তখন বিষয়ের পৃথক্ সত্তা থাকিতে পারে না, বিজ্ঞান ও বাহা বিষয়, উতপ্েই এক অভির 
পদার্ধ। এজন ঠাহার] বলেন যে, ''সহোপলত্তবিয়মাদতেদে | নীল-দ্বিয়ো:।* অর্থাৎ এক- 
সঙ্গেই গ্রতীতি হইবার নিয়ম থাকার নীল ও তধিযয়ক জান উউয়ই এক অভিনব পদ্ার্থ। 

(২) তাৎপর্ধা--ইহা শৃক্তবাধী যৌদ্ধের কখ1) তাহাদের মড়ে বিজ্ঞানের আনভাবে সমস্তই 
পুদ্তে পধ্যবমিত হয় । শুই জগতের সারুতন্; নৃযুণ্ি অবস্থার জান থাকে না) দুতাং লে 
সময় ফোদ বিষয়ও থাকে ন1; জতঞএব জানই বল, আয় বিষয়ই বল, সকলেরই পে পরিণাম 
গুণ; সমস্ত বন্তই যখন বিনাশদীল, তখন বিদাশোদ্তরকালে লন বস্তঃই পুতে পর্যাবসান হওয়া 
খঙ্জলিস। & 
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(জ্ঞাতা) আত্মাই একমাত্র নিত্য পদার্থ ঘটাদি বিষয়ে তাহার 
নিত্য বিজ্ঞান সমুৎ্পন্ন ও বিনষ্ট হইয়া থাকে (৩), আর লোকা- 
তিক বা নান্তিকগণ বলেন যে, চৈতন্য ঝ! বিভ্ঞান পৃথিব্যাদি ভূতের 
ধন্ম, তপতিরিক্ত চেতন আত্মা বলিয়। কিছু নাই,(৪)। * 

'ব্রন্দ সত্য, তন্তান ও অনস্তস্বরূপ ।' ব্রহ্ম প্রজ্ঞান (জ্ঞান) ও 

আনন্দন্ররূপ |” 'বিজ্ানঘনই (জীবই) এই সকল ভূত হইতে 

ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হ্াস-বৃদ্ধিবিহীন, চৈতন্স্বরূপ 

আাস্থাই নাম-রূপাদি উপাধি-ধন্ম বিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া! গকেন। 

বিশেষতঃ ঘট-পটাদি-পদার্থসমূহ স্বরূপতই ব্যভিচারী অর্থাৎ ঘটের 

ক|লে পট নাথাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞান পদার্থটি সেরূপ নহে; 
অর্থাৎ যেখানে জ্ঞান আছে, সেখানে একট| না একটা বিষয় নিশ্চয়ই 

থাকিবে । এই হেতু [ বুঝিতে হয় যে,] যে যে পদার্থ যে যে প্রকারে 
গ্বানগোচর হয়, সেই সেই প্রকারে জ্ঞয়মান হয় বলিয়াই অর্থাৎ 
হদনুযায়ী জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াইঃ সেই সকল পদার্থবিষয়ক চৈতন্যের 

অব্যতিচারি ও বস্তুত্ব ধা সত্যতা সিদ্ধ হয়; রূপ দর্শন হইতেছে, 

অণচ চক্ষু নাই, এই কথার ন্যায় বস্তু আছে, অথচ তাহ! বিজ্ঞাত হয় 

না, ইহাও উপপন্ন হয় না। অধিকন্তু [কোন একটী] জ্ঞেয়ের 

অভাবেও যখন অপর জ্ঞেয়বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে, তখন জ্ঞানই 

জেেয় ছাড়া থাকিতে পারে, কিন্ত জ্ব্েয় কখনই জ্ঞানব্যভিচারী বা 

(৩) ভাৎলধা- ইহা গনৈয়া। বিকগণের মড- ইহাদের কথ! এই যে, নিত্য আত্মাই 

একমাত্র বোৌধশক্তি-সম্পন্ন ; ঘটাদি বিষয়ের সহিত চগ্ষুঃ প্রভৃতি ইন্জিয়ের নংযোগ হইলে 
আস্তে নৃতন নুতন বিজ্ঞান সমুৎপন্র হয়, আবার পরঙ্ষণে বিনষ্ট হইয়া যার । জ্ঞান ও বিষ 
এক নছে॥ 

(৪) তাৎপধা--ইহ। দেহাত্মবাদী নাগ্তিকগণের মত; তাহার] এই সূলদেছাতিরিক্ত 
অ।আার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যেমন গুড় ও অন্ন একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাতে যধ্য. 
শক্ত প্রকাঙী পার, সেইরূপ ক্ষিতি, জল, ,তেজ ও বায়ু এই চতুর্বিধ ভূতের 'দেছাকারে 
পরিণতি ঘটিলে, তাহাতে চৈতষ্ের অভিনাক্তি হইয়। খাকে। সুতরাং চৈতন্ত এই দেহের 
ধন্দ ৬ধতিরিক্ঞ চৈতনাসম্পয় জজ্ব। বলিয়া কোন প্দার্থ নাই; এবং তাহা স্বীকার করিবারও 

পযোঞজননাই। ও 

২ পাপী? পিপি শা শীল পপ? পা শত শা ও টি 

৯৫ 
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জ্ঞানের অবিষয় হইয়। থাকিতে পারে না (৫)। কেননা, জ্ঞানের অভাবে 

'কাহারও নিকট জ্ঞেয় বলিয়া! কোন বস্তু উপলব্ধ হয় না; কারণ, [তদ্ঞান- 

রহিত ] নুষুণ্তি দশায় এরূপ দেখা যাঁয় না । যদি বল, সুপ্তি সময়ে 

যখন জ্ঞানও থাকে না, তখন ত জ্বেয়ের ন্যায় জ্ঞানেরও স্বরূপগত ব্যতি- 

চার হইল? না._মালোক যেরূপ জ্ঞেয়-পদার্থের অভিব্যগ্তক, জ্ঞেয়- 
প্রকাশক জ্ঞানও তত্রপ দৃশ্য পদার্থের অভিব্যঞ্জক মাত্র, স্তরাং নিজের 

প্রকাশ্য বস্তুর অভাবে যেরূপ আলোকের অভাব প্রমাণিত হয় না; 

সেইরূপ ন্ষুণ্িসময়ে প্রকাশ্য বিষয় নাই বলিয়া, জ্ঞানেরও অভাব 

উপপার্দন করা যাইতে পারে না । কেননা, অন্ধকারে চক্ষু দ্বারা রূপের 

উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না বলিয়া বৈনাশিকও ( বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধও ) 
চক্ষুর অভাব পরিকল্পনা করিতে পারে না। যদ্দি বল, বৈনাশিক ত 

জ্বেয়ের অভাবে জ্ঞানের অভান কল্পনাই করেন? ভাল, যাহার 
সাচায্যে, জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানের অভাব, কল্পনা করিয়া থাকেন সেই 

বিজ্ঞানেরও অতাব কাহার সাহাযে| কল্পনা কর! হয়; ইহা বৈনাশিকের 
বল! আবশ্যক । 

বিশেষতঃ সেই জ্ঞেয়াভাবও ঘখন জ্ঞেয়। অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্থুর 
অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ না থাকায়, তখন ভ্ডেয়াভাবকেও অবশ্যই 

জ্ঞাতব্য বলিতে হইবে, কিন্তু জ্ঞানের সন্তাব না থাকিলে তাহা হইবে 

কি প্রকারে? যদি বল,জ্ঞান যখন জ্ঞেয় পদার্থ £ুইতে অতিরিক্ত 
(৫) তাৎপরধা--জ্ঞান ও তাছিষয়, এতছুতয়ের সচোপল় ৰা অব্যতিচারে এক সময়, 

অবস্থিতির কথা সত্য কিনা? তাহাই এগন জালোচিত হইতেছে-_আপাত-ৃষ্টিতে যাদও 
জান ও জেয় উভয়ের অবাভিচারে একত্রাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয় সতা, কিন্ত, বাস্তবিক 
পক্ষে দেরপ কোনও নিয়ম নাই। উভয়ের ব্যতিচারও দুষ্ট হয়। বিষয় থাকিলেই তহিষয়ে 
কাহারও ন1 কাহার জান অবশ্থই থাকিবে, জ্ঞান ডাঁড়িয়। কখনই বিষয় আসিতে পারে না. 
কেননা, জবিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই । হুতরাং তাপ বহথ নাই বলিয়া 
বুঝিতে ₹র। কিন্ত জানের সম্বন্ধে মেরপ কথ! বলেন! । বিষয় ছাড়িয়াও জান খাকিশ্ে' 
পারে ও থাফে। বে বিষয় বর্তমান নাই, তাকে জক্ষা করিয়াও জ্ঞান সমুংপর হইয়া 
থাকে । রৃতয়াং জ্যের পদার্থের জায় জান পদার্ঘটী বাতিচারী নহে; তবে জের পদার্ঘই 
জানের অভিবাধক । হৃতরাং সেই বাঞ্কের অভাবে তথ্থাঙ্গা জান প্রক]শ পায় না মার 
কিন্ত, ত1 বলিয়! জানের কাতাব কজপন। কর! ধা ন|। 
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শে, তখন কাজেই গেয়ের অভাবে কি জ্ঞানের অভাব স্বীকার করিতে 
হইবে ? না,_শাহ। হইতে পারে না; কারণ, বৈনাশিকেরা অতাবকেও 
গেয় বলিয়া ন্বীকার করিয়া থাকেন, স্ৃতরাং [তাহাদের মতে] অভাবও 
গ[নের বিষয়ীভূত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়,; এখন দেই অভাবা- 

সক জ্ঞান যদি নিত্যই হয়, তাহা হইলে সেই জভাব যখন জ্ঞানাতক বা 
গনেখই স্বরূপ, তখন 'অভাব''একটু! কথামাত্র ; বস্তুতঃ জ্ঞান পদার্থটি 
অনিত্যও নহে কিংব। অভাবস্বরূপও নহে। আর নিত্য জ্ঞানের উপর 

অগাব বলিয়! একটা শব্দমাত্র আরোপ করিলেও আমাদের পক্ষে 

কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে যদি বল, অভাব জ্ঞেয় পদার্থ হইলেও 

গান হইতে অতিরিক্ত (জ্ঞানাতবক নহে); না,_-তাহা হইলে: জয়ের 

অভাবে" গ্চানের অভাব হইতে পারে। যদি বল, জে্য়ই জ্ঞান হইতে 

পৃথক্, কিন্তু জ্ঞান কখনও ছ্্রয় হইতে অতিরিক্ত নহে; না,--ইহা 
কেবল কথার প্রভেদমাত্র (বস্তগত কোন প্রভেদ নাই); স্ৃতরাং ইহাতে 

কিছুমাত্র বিশেষ দিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, যদি জেয় ও ভন্তানের 

এক বা অভেদই স্বীকার করা হয়, তাহ! হইলে কেবল “জ্েয় 

পদ্দার্থটি জ্ঞান[তিরিক্ত, আর “চান পদার্থট" জ্দেয়াতিরিস্ত নহে ; ইহা 

কেবল, “বহি, অগ্নি হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু অগ্নি বহি হইতে পৃথক্ 

বা অতিরিক্ত নহে" এইরূপ কথার শ্মায় শব্দের গ্রভেদ মাত্র (৬) আর 

গান বদি ছে্রয় হইতে অতিরিস্তই হয়, তাহ! হইলে [ স্যুপ্তি প্রভৃতি 

অবস্থায় ] জেক়্াভাবে জ্ঞানাভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। 

যদি বল ক্দ্েঘ্ের অভাবে জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না বলিয়াই 

| সুষুপ্তি প্রভৃতি ] সময়ে জ্ঞানের অভাব € কল্পনা করা হয় ]7 না, 
ক শী সপাগশ্ত সপ শিি শি ০ সী শিিশি ৩ ্পীিশীাঁশীটিন 

মাতা বন্দি ঙ্্েয় র হইতে পৃথক না ₹ হয়। তহ। হইলে জেয়কেও নবসতই 
জ্ঞান হইতে অপৃথক্ বলিয়া স্বীকাণ করিতে হইবে । নচেৎ, আন ও জেয়, উভয়ে অতান্ত 
পৃথকৃ পদার্থ হয়! পড়ে। কারণ একই স্থানে হ্বঙাববিরুদ্ধ তেদাতেদ খাকিতে পারে ন। 

অতএব, হয়, জ্ঞান, জের) উতয়কেই ভিন শ্বীকর করিতে হইবে, ন| হব উডর়ের অত্যন্ত 
ভেদ স্বীকার করতে হহবে। এই জন্যই ইহ!কে 'প্গত ভেদমাত' বল। হইরছে॥ 

রঙ 



১১৬ ৭ | গ্রয়োপনিবত | 

--তাহা কল্পনা কিতে পার না; কারণ, সুষুপ্তিদশায়ও জনের সম্ভব 

স্বীকার করা হয়। বৈনাশিকেরাও (বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরাও) স্থমুপ্তি 
সময়ে জ্ঞানের অন্তিত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। সে সময়েও 

হান যে, নিজেই নিটজর জ্ছেয় হয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে 
পারে, তাহা নহে । কারণ, জ্ঞান ও দ্ছেয়। এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ 

| পূর্বেই ] সিদ্ধ বা প্রমাণিত : হইয়াছে কারণ, ,.অভাবই 'যাহার 

বিজ্ঞেয় বিষয়, সেই জ্ঞ।ন যখন বিজ্দেয় অভাব হইতে ব্যতিরিক্ত বা 
ভিন্ন, তখন জবান ও জ্বেয়। এতদুভয়ের অন্যত্ব বা ভেদ নিশ্চয়ই সিদ্ধ 
হইতেছে। মার শত শত বৈনাশিকও মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিবার 
চেষ্টার“ম্যায় সেই সিদ্ধ বিষয়টিকে (জ্ঞান ও ছ্রেয়ের ভেদকে ) 
পুনর্ববার অন্যথা [ অসিদ্ধ] করিতে পারেন না, অর্থাৎ জ্ঞানের চ্ছের, 
স্বরূপতা স্থাপন করিতে পারে না। [ভাল কথা, চ্ঞান ও চ্ছেয়ের 
পার্থক্য জীকার করিলে তৃ) তোমার পক্ষে প্রত্যেক জ্ঞানের 
উপলব্ধির জন্য তদতিরিক্ত অন্য অন্য চগ্তানের অঙ্গীকার করায় 'জনবস্থ। 
দোষ? উপস্থিত হইতে পারে? না; কারণ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়েরই 
বিভাগ যুক্তিদিদ্ধ হইতে পারে। যখন বিষয়সমূহ কোন একটি জ্ঞানের 
জেয় হয়, তখন সেই জেেয়াতিরিক্ত চান জ্ঞানম্বরূপই থ'কে) স্তৃতরাং 
( জ্ঞেয় হইল প্রথম ভাগ, আর) জ্ঞানই তাহার দ্বিতীয় ভাগ বা অংশ , 
স্থতরাং অবৈনাশিকগণ (আমরা) ছুটী মাত্র বিভাগই অঙ্গীকার 
করিয়া থাকেন, কি তৃতীয় আর একটি তদ্বিষয় অর্থাৎ '্রানবিষয়ক 
জ্ঞান মার স্বীকার করেন না, স্থৃতরাং তাহাদের মতে “অনবস্থা। 
দোষও হইতে পারে না (৭)। 

স্পীশপিপপিশপিপিস্স শশাটি 7 শা শশী 2 শশী শত 

শশা শশী শশীটি পিপি 

(৭) ভাংগধ্য_-বৈনাশিক পক্ষ হইতে আপত্তি হইয়াছিল যে, জান যদি 
অতিরিক্ত হয়, ডাহা হইলে ত একটি জ্ঞানবখনজের ইচনু, তখন তাহার প্রকাশের জঙ্ঠ জপর একটি জান স্বীকার করিতে $ইবে। আবার সেই জনের জন্তও অপর একটি জ্ঞান ববীকার. 
কক্জিতে হইবে; এইকপে 'জনবন্থা' দোষ উপহ্িত হয। তছুত্তরে ডেদবাদী ভাবধাকায় বলিতে. 
ছেন।--না) অনবন্থ! দোঁব হয় না) কারণ, জামাদের মতে জ্ঞান ও জের) এই ছইটিমান্র বিভাগ । 

জের! হইতে 
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মদি বল, জন যদি আপনি আপনাকে প্রক।শ করিতে না! পারে, 

তাহা হইলে ত [ জ্ঞানময় তরঙ্গের ] সর্বব চ্ছতার বাধা ঘটে ? না,--এই 

দোষও তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়, ( আমার পক্ষে নহে ); হৃতর।ং 

,তন্িবারণে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন,নাই। অধিকন্ত, বৈনাশিক- 

দিগকে যখন জ্ঞানের জ্েয়স্বরূপতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, 

তখন জ্ঞানের জ্য়রূপত| স্বীকার হেতুই “অনবস্থা” দৌষটিও তাহাদের 

মতেই উপস্থিত হয়। যি বল, জ্ঞান নিজে নিজের বিজ্ঞেয় ন! হইলে ত 

“অনবস্থা'দে।ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে? সুতরাং এই “অনবস্থা” দোষ 

| উভয় পক্ষেই ] সমান ? না,_ভদ্তানের একত্বনিবন্ধন এ*দোষ হইতে 

পরে নাঃ অর্থাত জ্ঞানের যদ্দি ভেদ লীকার করা হইত, তাহা! হইলেই 

“আনবস্থ।” দোষ সন্তাবিভ হইত; ভেদ না থাকায় 'শনবস্থা” দোষেরও 

সম্তাবনা নাই। সুর্ধ্যাদি বিশ্বসমূহ যেরূপ জলাদিতে প্রতিবিদ্িত 
হইয়া! নানাকারে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সর্ববদেশে, সর্ববকালে সর্বব- 
পুরুষে সর্বাবস্থায় একই জ্ঞান নাম-রূপাদি-ততদানুসারে বনুরূপে 

প্রতিভাত হইয়া থাকে। | বস্তুতঃ জ্ঞান--এক ] কাজেই উক্ত 

“জনবস্থা” দোষের সম্ভাবনা! নাই। তদনুসারেই এই শ্ুতিতে [আত্মায়। 

এই কলাধ্যারোপের কগ! উক্ত হইয়াছে। 

ভাল, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কুণ্ড মধ্যে যেরূপ বদর (বদরী) 

থাকে; পুরুষও সেইরূপই শরীরাত্যস্তরে পরিচ্ছিন্ন হইয়! বাস করেন-_ 

না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, এখানে প্রাণাদি কলার কারণত্বই 
একমাত্র বিবঙ্ষিত, কিন্ত পরিচ্ছিন্নত্ব নহে। কেননা, শরীর-পরিচ্ছি্ন 
পুরুষকে কখনই প্রাণ-শ্রদ্ধা্দি কলাসমুহের কারণ বলিয়া নিরূপণ কর৷ 
যাইতে পারে না। বিশেষ হঃ এই গীর এরা কল! হইতে সমুগুপঙ্গ ; 

যখনই গুকটি জ্ঞান জেরত্রেণডু্ত হইবে, তখনই তৎপ্রকাশক অপর একটি জাম জানহরাপ 
' থাকিবে, পুনশ্চ সেও যদি জেয়শ্রেণীডৃজ হয়, তবে তখন তাহারও জেরতই হইবে, অপর জ্ঞানে 

তাহার প্রকাশ হইবে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্ন তৃতীয় আর একটি জ্ঞানবিষয়ক 
জানরূপ বিভাঞ্জ দ্বীকারের জবন্তক হয় না। 



১১৮ প্রখেপনিবহ। , 

এই শরীর' পুরুধ-জন্য কল! হইতে সমৃত্পন্ন হহয়া আবার [নিংজরহ 
কারণীভূত (শরীরের কারণ-_কলা, আবার কলার কারণ পুরুষ, সেই ) 

পুরুষকে কুণ্ডে বদরিকার হ্যায় অত্যন্তরস্থ ব৷ কবলিত করিতে পারে 
না। যদি বল, বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় হউক 1-_বৃক্ষ বীজ হইতে 
উত্পনন হয়, সেহ বৃক্ষ হইতে আবার আম্রাদি ফল উৎপন্ন হয়, সেহ 

আম্রাদি ফল যেরূপ স্বীয় কারণ বুক্ষেরও কারণীভূত বীজকে অত্য- 

স্তর্থ করিয়া রাখে, তদ্রপ পুরুষ কারণ হইলেও শরীর তাহাকে 

অবশ্যই আবৃত করিতে পারে ! না,_-এরূপ হইতে পারে না; কারণ, 

অগ্যত্ব (ভেদে) ও সাবয়বন্থই তাহার বাধক হেতু। দৃষ্টান্তস্থলে দেখ। 

যায়, বৃক্ষের ফল-জাত বীজদগৃহ সেই কারণীভূত বীজ হইতে সম্পূর্ণ 

পৃথক্; কিন্তু দাষটাণস্তিক স্থলে (শরীর ও আত্মার আলোচনা স্থলে) স্বীয় 
কারণের কারণীভূত সেই পুরুষই [ তৎকার্য্যের কাথ্যস্গরূপ ] শরীরে 
অভ্যন্তরীকৃত ( কবলিত ) বলিয়৷ পরিশ্ত হইতেছে । বিশেষতঃ বীজ 

ও বৃক্ষা্দি পদার্থসমুহ সাবয়ব ; এই কারণেও তদুভয়ের আধারাধেয়ভাব 

হইতে পারে) কিন্তু পুরুষ নিজে নিরবয়ব, আর কলা ও শরীর [ উভ- 

য়ই | সাবয়ব; [ সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিক অনুরূপ হইতেছে ] 

ইছ! দ্বার! [ প্রমাণিত হয় যে,] শরীরে যখন মআকাশাধারত্বই অর্থাৎ 

আকাশকে ধারণ করাই উপপন্ন হয় না, তখন আকাশেরও কারণীডূত 
পুরুষের অনাধার্ব সম্বন্ধে আর কথ! কি? অতএব, উক্ত দৃষ্টান্তটি অনু- 
রূপ হয় না। যদি বল, দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? বচনেরী বলে হইবে! 
নাকারণ, বচন ত আর কারক ( উৎপাদক) নহে, [ উহা জ্ঞাপক 

মাত্র]; বচন কখনই কোন বস্তর উৎপাদনে যত্ববান্ (সমর্থ) হয় না; 

পরস্থ, যথাবখরূপে বর্তমান বস্ত্র গ্রকাশনে যত্রুপর হয় মাত্র। অতএব 

“অস্তঃশরীরে” এই বাক্যের অর্থ, 'ব্রঙগা্ডের জত্যন্তরে মাকাশ' এই 

বাধ্টের আর্থের স্যায় বুঝিতে হইবে (৮)। উপলব্ধি হেতৃও 
৬ ৯ প০পশীশীটি ৮ পপ্পিশশিশ পাশা পশািতি শা পাপা শি শু চে 5 

(৮) আগ 'অগডেতি, অগকারপত বোর বা তদনুশ্াততেন অন্তর্গত তবপ্রতীতিঃ। 
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[এরূপ বলিতে হয়], দর্শন, শ্রবণ, মনন (ইহা অমুক কি, 
অমুক, ইত্যাকার জ্ঞান ) ও বিজ্ঞানাদি চিহ দ্বারা পুরুষ শরীরাভ্যস্তারে 
যেন পরিচ্ছিন্নের স্ায়ই প্রতীত হইয়া থাঁকে.; এই [ ভ্রান্ত ] উপলব্ধি 
বশতই কথিত হইতেছে যে, 'হে সৌগ্য ! পুরুষ এই শরীরাভ্যন্তরে 
[বাস করেন ] 7 নচে পুরুষ ,আকাশেরও কারণ হইয়া যে, কুণু- 
বদরের ন্যায় শরীর-পরিচ্ছিন্ন হন, মুঢ় র্যক্তিও মনে মনেও এ কথা 
বলিতে ইচ্ছা করে না, প্রমাণভূতা শ্রুতির আর কথ! কি ?॥ ৫১॥২॥ 

স ঈক্ষার্চক্রে-_কন্সিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, 
কম্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠান্তামীতি ॥ ৫২। ৩॥ 

| ইদানী২ কলানাং ্বষ্টিপ্রক্রিয়াং বক্তুমাহ ]স ঈক্ষ/মিত্যাদি। সং 

(ধোড়শকলঃ পুকষঃ ) ঈক্ষাৎ (চিন্তাং) চক্রে (কৃতবান্)__কম্মিন্)__ক্ড- 

বিশেষে ) উংক্রান্তে দেহাৎ নির্গতে সতি) অহম্ [ অপি ] উংক্তান্তঃ (বহিঃ ) 

হশিষ্াামি; কম্মিন (কনুবিশেষে ) রা প্রতিষ্ঠিতে (দেহস্তে সতি ) প্রতিষ্টাম্তামি 

( অচম অপি শ্তিতঃ ভবেরম্)) ইতি শব্দঃ ( চিন্তাপ্রকার প্রদর্শন-সমান্তৌ ) ॥ 

সেই ষোড়ণকল পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কে [ দেড ভইতে ] উৎক্রান্থ 

হইলে পর আমি উতক্রান্ত হইব, আর কেই বা গ্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও প্রতিষ্ঠিত 

হইব; ঠতি ॥ ৫১ ॥৩॥| 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

বন্শিন্নেভঃ ফোড়ণকলাঃ গপ্রভবস্থীতুযুক্রৎ, পুরুষবিশেষণার্থ, কলানাৎ প্রভবঃ, 
সচান্টার্থোগপি শতঃ কেন ক্রমেণ শ্তাদিত্যত ইদমুচ্যতে__ 

চেতনপুর্বিক1 চ স্ষ্টিরিত্যেবমর্থৎ চ পুরুষঃ যোড়শকলঃ পৃষ্টো যো ভার- 

দ্বাজেন, স ঈক্ষার্ধক্রে ঈঙ্দণৎ দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ, স্থষ্টিফলক্রমাদি- 

বিষুয়ম। কথমিতি? উচাতে__কম্মিন কর্তবিশেষে দেহাছ্ৎক্রাস্তে উৎক্রান্তো 
-- টা সপন শশা টা শি শাশিশটা শশী শী ৬০৯ শি 

তদিত্যখ; । ( আনন্াগিরিঃ)। অর্থাৎ ব্রদ্ধাণ্ডের কারণীভৃত আকাশ কখনই অওমধ্যে খ|কিতে 

পারে না, ওথাপি আকাশ ব্রঙ্গাগুমধ্যে ওত প্রোততাবে থাকার আকাশকে যেরপ অন্ত. 
গত বল! হইয়! থাকে, তজপ ব্যাপক পুরুষ দেহে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত থাকা, পুরুষকে 
শরীরাতান্তরগ্ বল! হইয়ডে। 



১১৪ গ্রশ্রোপনিষৎ। 

উবিস্যামাহম, এবং কম্মিন বা শরীরে গগ্রতিষ্ঠিতি মহৎ প্রতিষ্ঠান্তামি 'গ্রতিষ্ঠিতঃ 
শ্যামিতার্থঃ ॥ 

ননু আত্মা অকর্তা, প্রধানৎ কর্ভ ; অতঃ পুরুষার্থৎ প্রয়েজনমুররীকৃত্য প্রধানং 

গ্রবর্তীতি মহদাগ্তাকারেণ। * তাত্রেদমন্ুপপন্নং পুরুষন্ত স্বাতন্বোণ ঈদক্ষাপূর্বকং 

কর্ধত্বচনং, সন্থাদিগুণসাম্যে পর্ানে প্রমাণোপপূরে স্থষ্টিকর্তৃরি সনি ঈশ্বরেচ্ছানু- 

বর্চিযু বা পরমাণুযু সংস্থ আস্মনোষ্পি একাত্বন কর্তৃত্বে সাধনাভাবাং। আরমান 

মাত্মনি অনর্থকর্তত্বান্পপত্তেশ্চ; ন ডি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্বকারী আত্মনোইন: 
কুর্যাৎ। তম্মাৎ পুরুষার্থেন 'প্রয়োজনেন ঈক্ষাপূর্বাকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ণ 
মানেহচেতনে প্রধানে চেতনবভপচারোহয়ং “স ঈন্দাঞ্চক্রে” ইত্যাদি । যথা 

রাজ্জঞঃ সর্বার্থকাঁরিণি ₹ত্যে রা্গেতি, তদ্বং। ন, আম্মনো ভোক্ৃত্ববৎ কর্ঠত্বোপ- 

পত্তরেঃ। যথা সাংখ্যশ্ত চিন্মাত্রসশ্ত অপরিণামিনোশ্পি আত্মনো ভোক্ত্ব», তদৎ 

বেদবাদিনাম্ ঈক্ষাদিপুর্বকৎ জগৎকর্তৃত্বম উপপন্নং শতি প্রামাণ্যাৎ। 

তশ্বান্তরপরিণাম আতম্মনোহনিত্যত্বাশ্ুদ্বত্বানেকত্বনিমিত্তো, ন চিন্মাত্রম্বরূপ- 

বিক্রিয়া, অতঃ পুরুষশ্ত স্বাঘ্মন্তেব ভোক্তত্বে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষার়। 

ভবতাং পুনর্কেদবাদিন।ং স্থষ্টিকন্তাত্বে তস্বান্তররিণাম এব, ইত্যাত্মনো৯নিতাত্বাদি- 

সর্বদৌধপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ, ন; একস্তাপি আত্মনোহবিস্তাবিষয়নাম-রূপোপাধান- 

পাধিকৃতবিশেষাভ্যপগমাত, অবিষ্যাকুতনাম-ল্ূপোপাধিকাতো হি বিশেষোশ্্াপ- 

গম্যতে, আত্মনে। বন্ধ-মোক্ষা দিশান্ত্রুত-সংব্যবহারায়। পরমার্থংতাহনুপাধিকৃতঞ্চ 

তন্বমেকমেবাদ্ধিতীয়মুপাদেয়ং সর্ধবতার্কিকবুদ্ধানবগ|হামভয়ং শিবমিষ্যতে, ন তত্র 

কর্তৃত্ব ভোত্ত্বং বা ক্রিয়া কারকফলং চ স্াৎ, অদ্ৈতত্বাৎ সর্বভাবানাম্। 

সাঙ্যাস্ত অবিগ্ঠাধ্যারোপিতমেৰ পুরুষে কর্তৃত্ব ক্রিয়া-কারকং ফলঞ্চেতি 

করপষিত্বা আগমবাহাত্বাৎ পুনস্ততন্ত্স্ন্তঃ প্রমার্থত এব ভোক্তত্বং পুরুষস্তেচ্ছন্থি। 

তত্বান্তরঞ্জ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্ততৃতমেব কল্পয়স্তোহন্যতার্কি ক-কৃতবুদ্ধিবিষয়াঃ 

সন্ত! বিহন্তান্তে; তথেতরে তার্কিকাঃ সাঞ্যেঃ, ইত্যেবং পরম্পরবিরুদ্ধার্থকল্পনাত 

আমিযার্থিন ইব প্রাণিনোহন্যোন্তং বিরুধ্যমানার্থদর্শিত্বাৎ পরমার্থতন্বান্,রমেবাপ- 

ৃষান্তে, অতস্তন্মতমনাদূত্য বেদাস্তার্থতত্বমে কত্বদর্শনং প্রতি আদরবস্তো ুমুক্ষবঃ 

£, ইতি তার্কিকমত-দৌষ প্রদর্শনং কিঞ্চ্িচ্যতেইম্মাভিঃ, ন তু ভার্কিকবৎ 

ভাঁৎপর্যেণ। ই 



গঙ্নোপনিষত। ১২১ 

তখৈতদত্রোক্ম্--“বিবদংস্বেব নিক্ষিপ্য বিরোধোষ্ভবকারণম | 

তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ স্থখং নির্ধাতি বেদবিৎ।৮ 

কিঞ্চ ভোক্তত্ব-কর্তৃত্বয়োর্বিক্রিয়য়োর্বিশেষালগুপপত্তিঃ | কা, নামাঁসৌ কর্তৃত্বাৎ 
জাত্যন্তরভূতা ভোতৃত্বনিশিষ্টা বিক্রিয়া, যতে৷ ভোক্তৈব পুরুষঃ কল্পযতে, ন কর্তা। 

প্রধানিন্ত কর্তেব ন ভোক্তিতি।' নন উক্তং পুরুষশ্চিন্নাত্র এব; স চস্বাস্মস্থো 
বিক্রিয়তে ভূর্জানঃ, ন তন্বান্থরপরিণামেন ; প্রধানং তু তস্বাস্তরপরিণামেন বিক্রি- 
যতে, অতোইনেকম্ অশ্ুদ্ধম অচেতনঞ্চ ইত্যা দিধন্মীবৎ ; তদ্ধিপরীতঃ পুরুষঃ | নাহসৌ 

বিশেষঃ, বাঙ্মাত্রত্বাৎ; প্রাগভোগোৎপন্তেঃ কেবলচিন্মাত্রস্ত পুরুষস্ত ভোকৃত্বং 

নাম বিশেষো ভোগোতপন্তিকালে চেজ্জায়তে, নিবৃন্তে চ ভোগে পুনস্তদ্বিশেষাৎ 

অপেতশ্চিন্মান্ত্র এব ভবতীতি চে; মহদাগ্ভাকারেণ চ পরিণমা প্রধানং ততোহ্পেত্য 

পুনঃ প্রধানস্বরূপেণ ব্যবত্তিষ্ঠতে ইতি, অন্তাৎ করনায়াং ন কশ্চিদ্বিশেষঃ ইতি 

বাঙ্মাত্রেণ প্রধান-পুরুষয়োর্ধিশিষ্টবিক্রিয়া কল্পাতে । 

অথ ভোগকালেহুপি চিন্মা্র এব প্রাগ্ধৎ পুরুষ ইতি চেৎ, ন) তঠি পরমার্থতো 

ভোগঃ পুরুষন্ত । অথ ভোগকালে চিন্মাত্রস্ত বিক্রিয়া পরমার্থৈব, তেন 'ভোগঃ 

পুরুষস্তেতি চে২, ন; প্রধানশ্তাপি ভোগকালে বিক্রিয়াবত্বাদভোতৃত্বপ্রসঙ্গঃ| চিম্মা- 

্রশ্ৈব বিক্রিয়া ভোক্তত্বমিতি চেৎ; উষ্জ্যাগ্ঘসাধারণধন্মবতাম্ অগ্যাদদীনাম্ 
অভোত্ৃত্বে হেত্বম্ুপপত্তিঃ | প্রধান-পুরুষয়োদ্ব যোযুগপষ্ঠোকত্বমিতি চে ন) 

প্রধানম্ত পারার্থ্যান্থপপত্তেঃ। ন হি ভোক্কোছ্বয়োরিতরেতরগুণ-প্রধানভাব উপ- 

পন্থতে, প্রকাশয়োরিব ইতরেতরপ্রকাশনে । ভোগধর্বতি সত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষন্ 

চৈতন্গ্রতিবিস্বোদয়াদবিক্রিযন্ত পুরুষস্ত ভোতৃত্বমিতি দে, ন; পুরুষস্ত বিশেষা- 

ভাবে ভোভৃত্বকলনানর্থক্যাৎ। ভোগরূপশ্চেদনর্থঃ পুরুষন্ত নাস্তি, সদ! নির্বিি- 

শেষত্বাৎ পুরুষন্ত, কম্তাপনয়নার্থ, মোক্ষসাঁধনং শান্তং প্রণীয়তে? অবিস্তা- 
ধ্যারোপিতানর্৫ঘাপনয়নায় শান্প্রণয়নমিতি চে? পরমার্থতঃ পুরুষে ভোক্তৈব, 

ন কর্তা) প্রধানং কর্তেব, নভোক্কু পরমার্থসদ্বন্বস্তরং পুরুষাচ্চ, ইতীয়ং কল্পনা 
আাগমবাস্থ! ব্যর্থা নিহেতুকা চ, ইতি নাদর্তব্যা মুমুক্ষৃতিঃ । 

একত্বেৎপি শান্ত প্রণয়নাগ্তানর্থক্যমিতি চে, ন; অভাবাৎ_-সতম্থ হি শান্তর” 
প্রণেত্রাদিযু তৎ্ফলার্থিষু চ শান্্রন্ প্রণয়নমনর্ঘকং সার্থকং বা ইতি বিকল্পনা 

স্কাৎ। ন হাত্সৈকত্বে শান্প্রণেত্রাদয়স্ততো ভিন্লাঃ সম্তি, তদভাবে এবং বিকষ্গ- 
৯ 



১১২ প্রশ্নোপনিষৎ। 

নৈব অন্ুপপন্না। অগ্যাপগতে আম্মৈকতে গ্রমাণার্থশ্চ 'অভ্যুপগতো৷ ভবতা৷ ঘদা 

আন্মবৈকত্বমত্যুপগচ্ছতা | তদভ্যপগমে চ বিকল্পনানুপপত্তিমাহ শান্ত্রম-_“ত্র ত্বস্ 

সর্বমাক্মৈবাভৃৎ, তৎ কেন কং পণ্ঠেং” ইত্যাদি । শাস্ত্রগ্রণয়নাছ্যপপত্তিঞ্ণাহ অন্যত্র 

পরমার্থবস্তস্বর্ূপাতৎ মেবিগ্ণ|ধ্ষয়ে--“বত্ত্র ডি দ্বৈতমিব ভবতি” ইত্যাদি_বিস্তরতো 

বাজসনেয়কে। 

অত্রচ বিভক্তে খিদ্যাহুবিগ্ে পরাপরে ই্যাদীবেধ শান্স্ত ; অতো ন তার্িক- 

বাদ-ভটপ্রাবেশঃ বেদান্তরাজ-প্রমাণবাহুগুপ্তে ইহা্মৈকত্ববিষয়ে ইতি । এতেন 

অবিদ্ভাকৃতনাম-রূপাদ্যপাধিকতানেকণক্কিসাধনকৃতভেদবন্থাদ ত্রহ্গণঃ হৃষ্ট্যাদি- 

কর্তৃত্বে সাধনাগ্ঘভাবো দোষঃ প্রত্বুক্তো বেদিতব্যঃ, পরৈরুক্ত আস্মানর্থকর্তৃত্বাদি- 

দোষশ্চ। যুম্ব দৃষ্টান্ত রাজ্ঞঃ সর্ধার্থকারিণি কর্তরি উপচারাৎ রাজা, কর্তেতি, 

সোহত্রান্ুপপন্ন: ; “স ঈক্ষার্চত্রে” ইতি শ্রতেমুখ্যার্থবাধনাত প্রমাণভূতায়াঃ। তত্র 

হি গৌণী কল্পনা শবস্ত, যত্র মুখ্যার্থে ন সম্ভবতি। ই ত্বচেতনস্ত মুক্ত-বদ্ধ- 
পুরুষবিশেষাপেক্য়া কর-কর্ম-দেশ-কালনিমিনাপেক্ষয়। চ বন্ধ-মোক্ষাদদিফলার্থা 

নিয়তা পুরুনৎ প্রতি 'পৰুৰিনেণগপগ্যতে ; নগোক্তদর্দান্েশ্রবকণৃত্বপক্ষে ? 

উপপন্না ॥£২1৩| 

ভাব্যান্ুবাদ। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, “এই ষোড়শ কলা যে আশ্রয়ে প্রাছু- 
ভূত হয়। অবশ্য, পুরুষকে বিশেষিত করিবার উদ্দেশেই কলার 

প্রাহুর্ভাব [ বণিত হইয়ান্ছে || যদ্দিও উহা! পুরুষের বিশেষণার্থই পরি- 

শ্রত হউক, তথাপি তাহার ( প্রাছুর্ভাব) কিরূপ ক্রমে সম্পন্ন হইতে 

পারে; তন্নিরূপণার্থ ইহা! কথিত হইতেছে--- 

ৃষ্টিকার্য্যটি যে, চেতনপূর্ববক, অর্থাত চেতনের প্রেরণা না থাকিলে 

যে, কখনই স্থষ্টি হইতে পারে না, তশ্নিরূপণার্থ ভারদ্বাজকর্তৃক যোড়ণ 
কলাবিশিষ্ট যে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন; সেই পুরুষ ঈক্ষ] 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রমবিষয়ে ঈক্ষণ-দর্শন 

করিয়াছিলেন কি প্রকার? বলা যাইতেছে-_কোন্ বিশিষ্ট কর্তাটি 

দেহ হইতে উৎক্রান্ত (বহিরগত) হইলে। আমি নিশ্চয়ই উৎক্রান্ত হইব, 
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এবং শরীরে কেবা স্থিতিশালী হইলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, অর্থাৎ 
কাহার শ্থিতিতে আমিও শরীরে প্রতিষ্ঠিত হইব ? 

ভাল, আত্মায় ত কর্তৃত্ব নাই; প্রধান ব' প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব ; প্রধানই 

পুরুষের অভীষ্ট-সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার ক্রিয়া, মহত্তব্বাদি 
, আকারে পরিণত হয় । তদনুয়ারে, সন্বাদি গুণের (সত্ব, রজঃ ও তমো- 

ণের) সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই ( প্রকৃতিই ) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির 
কারণ বিষ্কমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবস্তী পরমাণুপুঞ্ত বর্তমান 
থাকিতে, পক্ষান্তরে একব-নিবন্ধন আত্মার কর্তৃতববিষয়েও অনুকূল 
কোন সাধন না থাকায় [প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত] স্বতন্ত্রতাবে পুরুষের 
স্থফ্টি-কর্তৃত্ব নির্দেশ কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । (৯) বিশেষতঃ 

আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশন উপপন্ন 

হয় না। কারণ, বুদ্ি-পূর্ববক কার্য্যকারী ও চৈতন্যসম্পন্ন কোন পুরুষই 
আপনার অনর্থকর বা ছুঃখজনক কীর্ধা করে না। অতএব, চেতন 

পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রপ়ানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়, 

এবং সেই প্রবুত্তিটি ঈক্ষাপূর্ববক প্রবৃত্তির অনুরূপ; এই কারণেই 

অচেতন প্রধানের সম্বন্ধে যে, “তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি 

প্রয়োগ, তাহ! যেমন রাজার সর্ববার্থসাধক ভূত্যে ( মন্ত্িপ্রভৃতিতে ) 

রাজ শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহারই অনুরূপ । না; কারণ, আত্মার 

ভোক্তা যেরূপ উপপন্ন হয় কর্তৃত্বও সেইরূপই ,উপপন্ন হইতে পারে । 

সাংখ্যমতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মায়ও তোক্ত্ব কল্লিত 

(৯) ইচ্ছার তাৎপধ্য এই যে, সাংখাবাদীর] বলেন, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্বার 
নাম প্রকৃতি; আর নিত] প্রকাশস্বরূপ পুরুষই আত্ম! । পুরুষের সান্ধ্য বশতঃ উক্ত প্রকৃতিতে 
স্পন্দন উপস্থিত হয়। তাহার ফলে প্রকৃতিহ মহতৃত্ব-অহঙ্কার-তত্বাঙ্গি-ক্রমে বিচিত্র জগদকারে 

পরিণত হয়। পুরুষ চেতন হইয়াও উদ্দাসীন, ক্রিরাশক্তি-বিহীন, পঙ্গু; প্রকৃতির সাহাধ্য বাতীত 
কোন ক্রিয়া সম্পাদনে ঠাহার ক্ষমতা নাই। ইত্যাদি। বৈশেধষিকগণ বলেন, ক্ষিতি, জল, 
তেজ, বায়ু, এই চারিভূতের যে, চতূর্ব্িধ পরমাণু, সে গুলি জড় পদার্ঘ হইলেও ঈশ্বয়েরই সায় 

নিত্য । ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই পরমাণুপুপ্জ জগদাকারে পরিণত হয়, ইতাদি। এই দুই মতে 
আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। ৃ 
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হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদাস্তিকগণের মতেও [ ব্রন্মের ] ঈক্ষাপূর্ববক 

জগত্কর্তৃত্ব উপপন্ন হইন্ডে পারে। বিশেষতঃ শ্তিই এ বিষয়ে 

প্রমাণ। (১০) 

যদি বল, আসার 'খে, অপর কোনও তত্বরূপে ( মহত অহঙ্কারাদি 

রূপে ) পরিণতি, তাহাই তাহার অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব ও অনেকত্ব সাধক 
হইয়৷ থাকে; কিন্তু চিন্মাত্র রূপের বিকার সেরূপ হয় না। অতএব, 

পুরুষের কেবলই স্থগত ভোক্তত্ব স্বীকার কন্নিলেও চিন্মাএ্সরূপের 
বিকারে কোনও দোষ হয় না। কিন্তু বেবাদী স্বমতে [আত্মার] স্থফি- 

কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তবান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে ? 

কাজেই আত্মার উপর অনিত্যত্বা্দি দোষরাশি সম্তাবিত হইতে পারে! 

না; তাহা হইতে পারে না; কারণ, আত্মা এক হইলেও অবিষ্যাসহ- 

যোগে বিষয় (শব্ধাদি)ও নামরূপাদি উপাঁধির সঙ্গন্ধ এবং তাহার অতাৰ 

নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেখ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, 
(স্বরূপতঃ নহে )। বস্তুতঃ [আত্মাতে, যে] বিশেষ বিশেষ অবস্থা ঘটে, 

তাহ! নাম-রূপাত্মক উপাধি-সমু্পাদিত বলিয়াই স্দীকার করা হয়। 

আর আত্মার সম্বন্ধে শান্ত্রোত্ত বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার-রক্ষার্থ অনুপাধি- 

কৃত (যাছ। উপাধি দ্বারা উত্পাদিত নহে, এরূপ) পারমার্থিক এক, 

অদ্বিতীয়, সমস্ত তাক্কিকণ্বুদ্ধির অগোচর, উপাদেয় ( অবশ্যগ্রাা ), 

অভয় ও কল্যাণময় পারমার্থিত্ ইচ্ছা করা হয়, অর্থাড এ প্রকার 
এক অদ্বিতীয় তন্বকেই যথার্থ সত্য বলিয়! গ্রহণ করা হয় এবং 

উহাই অনৌপাধিক স্বরূপ। শকালে সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততান্বে পর্য্য- 

(১) তাংপধ্য--সাংখ্যম/ত আত্মাকে কর্ত। বল! হয় না, কিন্ত তথাপি তাহার ভোগ 
স্বীকার ক্ষয়! হয়। চনুরাদি ইন্জিয়ের সাহাযো বুদ্ধি যে সমন্ত বিষয় গ্রহণ করে, সেই সমস্ত 
বিষয় সহকারে বুদ্ধি নিজেও সিহিত চিন্ময় পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । এই প্রতিফলন 
ৰা প্রতিবিষ্ব-পাতকেই সাংখাকারগণ পুরুষের ভোগ' বলির নির্দেশ করিয়! থাকেন" কিন্ত 

উরপ ভোগসন্তবেও তাহাদের মতে পুরুষের কিছুযষাত্র বিকার--ন্বরূপেয় বাত্যর হয় ন1। 
তাই গু1ধাকার বলিতেছেন যে, সাংখামতে আত্মা! অক! হইয়াও ঘি তোক্ত। হইতে -পায়েন, 
এবং জোড়! হইয়াও হদি নির্ধ্ধিকারহ থাকতে পারেদ। তাহ! হলে বেদান্তের দোষ কি? 
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বসিত হইয়া যায়; স্থৃতরাং কর্তৃত্ব, ভো্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া, কারক ও 
ফলগত ভেদ থাকে না; ( নিবৃত্ত হইয়! যায় )। 

কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ [ প্রথমতঃ] পুরুষগত ক্রিয়া, কারক ও ততফলকে 

অবিষ্তা দ্বারা অধ্যারোপিত বলিয়াই কল্পনা করেন; অনস্তুর এই কল্লুন৷ 
বেদবিছিত নহে, এই জন্য তাহা হইতে ভীত হুইয়া, পুরুষের ষথার্থ 

ভোক্তত্ব ইচ্ছা! করেন (ন্বীকার করেন); এবং প্রধানকে পুরুষ হইতে 
পৃথক একটি সত্য বস্তু বলিয়াই কল্পনা করতঃ অপরাপর তাফিকগণের 
বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভাবিত তর্কের সহিত সংঘষ 
লাত করিয়া, ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত হন; সেইরূপ অপর তাকে কগণও 

আবার সাংখ্যবাদি-কর্তৃক [তর্কে পরাভূত হন | এইরূপে পরস্পর 
বিরুদ্ধার্থ কল্পনাবশতঃ মাংসাথী প্রাণিগণের ন্যায় পরস্পরে বিরদ্ধার্থ 

দর্শন করে |বিরোধ করে] । তাহার ফলে নিশ্চয়ই [ তাহারা ] পরমার্থ- 

তন্ধ না সত্যবস্ত হইতে অতিদূরে নীত হইয়া থাকে। অতএব মুসুক্ষু- 
গণ দে সকল মতে অনাদরপুর্ববর ঘাছাতে বেদীস্তবেছ্ভ যথার্থ বস্তু 
এক এ দশনে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন, সেই উদ্দেশেই আমরা তাকিক- 

মতের দোষ প্রদর্শনার্থ কিঞ্চিত বধলিতেছি; কিন্তু তাকিকগণের হায় 

কেবল দোধ-প্রদর্শনোদ্দেশেই নহে। সেইরূপ কথাই এ বিষয়ে উক্ত 

আছে, [ অদ্বৈত তন্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে ] বেদবিৎ বাক্তি 

[ ভেদদর্শনরূপ ] সেই বিরোধোৎপত্তির কারণটি, পরস্পর বিব্দমান 

পুরুষদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন ; এবং তাহাদের নিকট হইতে 
সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, হুখে শাস্তি লাভ করেন। (১১) 

সি পি এপ পপি শস্য পাপী পপ পপি তাপস ৯০৮ ৮ আলা পিপাসা 

(১৭) তাৎপধা--বিরোধোত্তবকারণমিতি, পারমার্থিকত1-ভেদদর্পন মিত্ার্ঘঃ| সংরক্ষিতেতি, 

ভেগপন্ত পরল্পরোক্তদো বগ্রন্ততবাদখ্ৈতমেব নিহুষ্টহিতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ সন্ নির্ধাতি-_সর্ব- 
বিকজেডা উপশাত্তে। ভবতীতার্থঃ। | আনন্দগিরিঃ || 

অর্থাঞ্তেদর্শনকে পারমার্ধক মনে করাই বিরোধোংপত্তির কাঁরণ। ভোার্শন সম্বন্ধে বখন 
সমন্ত্র তখাদীর! একমত নছেন।; পরস্ত পরস্পরের মধ্যে জনেকগপ্রকার বিরোধই পরিলক্ষিত 

হয়, তখন জধ্ৈৈততত্বঠ নির্দোষ; এইগাপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমস্ত বিতর্ব হইতে বিরত হন-- 
শনি লাগ করণেন। 
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আরও এক কথা,__ভোক্তহ্ব ও কর্ৃত্বরূপ বিকারন্বয়ের মধ্যে 

কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। [ প্রথমতঃ ] কর্তৃত্ব হইতে তিম্ন- 
জাচীয় তোক্ত ত্ববিশিষ্ট, এই 'বিক্রিয়া” বা বিকার পদার্থটা কি? 
যাহার বলে তুমি 'কল্পনাঁ ক্রিতেছ যে, পুরুষ কেবলই ভোক্তা-_কর্তা 

নহে, এবং প্রধানও কেবলই কর্ধা, তোক্তা নহে । ভাল, পূর্ব্বেইত 

উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ কেবলই চিন্ময়, সেই পুরুষ স্বপ্রতিষ্ঠভাবে 

ভোগ করেন বলিয়াই, বিক্রিয়া-বিশিষ্ট হন; কিন্তু তত্বান্তররূপে পরিণাম 
বশতঃ যে, বিকারযুক্ত হন, তাহা নহে। 'প্রধান' কিন্তু অন্য 

পদার্থাকাল্পেই পরিণত হইয়া, বিকারপ্রাপ্ত হইয়া! থাকে; স্ততরাং 

প্রধান_-অনেকহ, অশুদ্ধি ও অচেতনস্থাদি ধর্মযুক্ত, আর পুরুষ ঠিক 

তাহার বিপরীত! [ ৮1 ] ইহাতেও কেবল শব্দভেদমাত্র; স্থতরাং ইহা 

বিশেষ [উভয়ের পার্থক্য বলিয়া গণ্য | হইতে পারে না। কারণ, 

ভো্গোতপত্তির পূর্বের পুরুষ কেবলই চিন্মা্র স্বরূপ থাকেন; ভোগোখ- 
পত্তির সময়ে মদি সেই পুরুষেরই আবার ভেঃক্তুত্বপ বিশেষ ধন্ম 

উৎপন্ন হয়, মাবার ভোগ-শিবুন্তির সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষ যদি সেই বিশেষ 

ধন্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, কেবলই চিন্মাত্রম্বরূপ হন, তাহা হইলে, 

প্রধানও ত মহন্ুধাদি আকারে পরিণত হইয়া পুনশ্চ [ প্রলয়কালে ] 

স্বরূপে অবস্থান করে? সুতরাং উক্তপ্রকার কল্পনায় | প্রধান ও 

পুরুষের মধ্যে ] কিছুমাত্র বিশেষই লক্ষিত হয় না; কাজেই প্রধান ও 

পুরুষের বিকার ধণ্মটি বিশিষ্ট ব| ধিভিন্নপ্রকার [ একরপ নহে ] 
এইরূপ কল্পনাটি কথামাত্র সার (বস্তুতঃ উহার মধ্যে কিছুমাত্র 
বিশেষত্ব নাই )। 

যদি বল,_-ভোগকালেও পুরুষ পূর্ব্বেরই মত চিন্মাত্রই থাকেন, 

[ প্রধান সেরূপ থাকে না], তাহ! হইলে গুরুষের ভোগ, আর 

পারমার্থিক [ সত্য ] হইল না। আর যদ্দি বল, ভোগকালে চিম্মাত্র 

পুরুষের সভ্য সত্যই বিকার ঘটে, এবং তাহ! দ্বারাই পুরুষের ভোগ 
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| সম্পন্ন হয় |; না;-_তাহা হইলে ভোগকালে, প্রধানেরও বিকার 
থাকায়, তাহারও ভোক্তত্ব হইতে পারে। যদি বল, কেবল চিন্মাত্রের 

বিকারই ভোক্তত্ব বা ভোগ পদবাচা ( অচেতনের বিকার নহে )১ 

৷ তাহা হইলেও | উঞ্ণত। প্রভৃতি অসাধাবণ (যাহা অন্যত্র থাকে না, 

এতাদৃশ ) ধণ্মশালী অগ্নি " প্রভৃতির তোক্তত্ব না থাকিবার কোন 
কারণই দৃষ্ট হয় না; অর্থাৎ তাহা! হইলে, আগ্নি প্রভৃতিরও অবশ্যই 

ভোক্টত্ব ঘটিতে পারে। আর প্রধান ও পুরুষ, উ্য়েরই যে এক সঙ্গে 
ভেক্টর, অর্থাৎ পুরুষের ভোগের সঙ্গে প্রকৃতিরও ভোগ হইয়া থাকে, 
একথা বল] যায় না; কারণ, তাহ। হইলে প্রকৃতির পরাথন্বর্শসন্ধান্তের 

উপপত্তি হয় না। (১২)। কারণ, দুইটি প্রকাশ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের 

যেরূপ পরস্পর প্রকাশনকার্ধ্য ু*-প্রধান ভাব হয় না, তদ্রুপ ছুষ্ইটি 

ভোক্তারও পরস্পবেব মধ্য গুণ-প্রধানভাব ( একটি প্রধান, অপরটি 

ভাহান অধান, এপ ) হইতে পাবে না। আব যদ বল, ভোগ- 

ধন্মাযুক্ত ( তোগপমর্থ) সর্ধপ্রধান চিন্তে যে পুরুষের প্রতিবিন্ব- 
পতন, তাহাই পুরুষের ভোক্তত্ব,- প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অবিক্রিয়ই 

থকে । না; পুরুষে কিছুমাত্র বিশেষ সমুত্পন্ন না হইলে, তাহাতে 

ভোক্ৃত্ব কল্পনা নিরর্থক । কেন না, পুরুষে যদি ভোগরূপ অনর্থই 
( পরিত্যাগা্থ বিষয়ই ) না থাকে, তাহা হইলে, পুরুষ যখন সর্বদাই 

নিবিশেষ, তখনু কাহার অপনয়নার্থ মোক্ষ-সাধন-শান্ত্র প্রণীত হইয়া 
থাকে ? যদি বল, খু বাস্তবিক অনর্থ না থাঁকিলেও] অবিদ্তা দ্বার! 
অধ্যারোপিত অনর্থের দূরীকরণার্থ মে!ক্ষশাস্ত্রের প্রণয়ন হইয়া! থাকে, 

(১২) ভাৎপযা-লাংখামতে বল] হয় যে, যে সকল পদার্থ সংহত বা অনেকাংশ-যুজ, 

তৎসমন্তই, পরার্থ। শধ্যা, গৃচু প্রতি সমগ্ত সংহত পদার্থই হপর একজন তোক্তার উদ্দেশে 
নির্শিত ) দত্ত, রজঃ ও তমাগুণের স'ঘাতমন প্রকৃতিও সেইরূপ পরার্থ অর্থাৎ তাহার নিজের 

কোনও তোগ নাই । কেনল পুরুষের ভোগ সম্পাদনই তাকার একমাত্র কাধা, দুতরা' প্রকৃতিকে 

পার্থ বল! হইয়! খাঁকে। 



১২৮ | প্রশ্নোপনিষত। 

তাহা হইলেও পুরুষ পরমার্থতঃ ভোক্তাই বটে, কর্তা নহে; আর 

প্রধানও পরমার্থতঃ কর্তাই বটে, ভোক্তা নহে,-এবং পুরুষ হইতে 

পৃথক্ একটি সত্য বস্তু; এইরূপ শান্সবিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং 

অযৌক্তিরই হইল ; শুতরাং মুমুক্ষগণের ইহা! আদরণীয় নহে। 

ভাল, একত্বপক্ষেও [অদৈতবাদেও]'ত শান্তর প্রণয়ন নিরর্থক হয়? 

না;--এ পক্ষে শান্ত্রাদির অতাব হেতুই এ আপত্তি হইতে পারে না। 

কেন না, শাস্ত্রপ্রণথয়ন-কর্তা প্রভৃতি এবং শাস্ত্রোক্ত ফলার্থা বর্তমান 

থাকিলে “অনর্থক” বা “সার্থক' কল্পনা হইতে পারে ; কারণ, আট্মৈক 
নিশ্চয় হইলে পর, সেই নিশ্চয়কর্তা হইতে পৃথগভৃত কোনও 
শাস্স-প্রণেতৃ-প্রভৃতি নাই; স্ৃতরাং প্রণেতপ্রভৃতির অভাবে 

উক্তপ্রকারে বিতর্কই উপপন্ন হইতে পারে ন1। তুমি যখন মাত্মৈক 
অঙ্গীকার করিতেছ, তখন তৌমাকে আত্মৈকত্ব স্বীকারের সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রমাণভূত শাস্ত্রের সফলতা স্বীকার করিতে হইতেছে। আর 
শাস্ত্রের সার্থকতা স্বীকার করাতেই যে পূর্বেবক্ত সার্থকত্ব-নিরথ কত্ত 

বিতর্কও উপপন্ন হইতে পারে না, ইছা--যে অবস্থায় ইহার 

(মুমুক্ষুর ) সমস্তই আত্ুম্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে 

দর্শন করিবে ইত্যাদি শান্ই বলিয়া দিতেছেন। বাজসনেয় 

ব্রাক্মণেও [ আছে] “যে অবস্থায় ঘৈতের মতই হয়, তখনই অপরে 

অপরকে দর্শন কয়ে? ইত্যাদি শান্তর আবার পরমাথ: বস্তুর স্বরূপো- 

পলব্ি না হওয়া পর্য্স্ত-_-অবিষ্াবন্থায় শান্তপ্রণয়নাদির উপপত্তিও 

সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন। 

আর এখানেও পরা বিষ্তা ও অপর! বিষ্তার বিষয় দুইটি পৃথক্- 
ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে; স্থৃতরাং বেদান্তরূপ রাজার প্রামাণ্যরূপ বাহু- 

রক্ষিত এই আট্মৈকব-বিষয়ে তার্কিক-বাদরূপ বীরের প্রবেশাধিকার 
' নাই। ইহা দ্বারই ত্রঙ্গে অনাদি অবিষ্ভাকৃত নাম ও রূপা্দি উপাধি- 

জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎসাধন-সমুৎপাদিত তেদ উপস্থিত 
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ওয়ায় ব্রদ্মের স্যফ্িকর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সহায়' নাই 
[লিয়া, পর পক্ষকর্তক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং 

গাজ্সার সম্বদ্ধে যে, সংসারপ্রাপ্তিবূপ অনথ-কর্তৃ্ন দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, 

চাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল, জানিতে হইবে । আর, যে, *রাজার সর্বব- 

প্রকার প্রয়োজন-দাধক ভূত্যে রাজা” ও “কর্তা” ইত্যাদি ব্যবহারের 

মারোপের দৃষ্টান্ত, তাহাও উপপন্ন* হয় না; কারণ, তাহ! হইলে, 

তিনি” ঈক্ষণ [ চিন্তা] করিলেন এই স্বতঃপ্রমাণ শ্রতির মুখ্যারথটি 

নাধিত হইয়া পড়ে । মার যেখানে মুখ্যাথের সম্ভব হয় না, সেই স্থানেই 

গব্দের গৌণার্থ কল্পনা করিতে হয়। এখানে কিন্তু পুরুষের জন্য 

গচেতন প্রধানের যে, বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষগত বৈশিষ্ট্যানুসারে 

এবং কর্তী, কন্ম, দেশ, কাল ও নিমিত্বানুসারে বন্ধন ও মোক্ষ- 

দ্প ফলোতপাদনাথ” প্রবৃত্তি বা চেষ্টা, তাহা! উপপন্ন হয় না; 

কন যথোক্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট সর্ববজ্ঞ সর্বেবশ্বর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব 

পক্ষে এরূপ কথা সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হয়; [ন্থতরাং স্থফ্টি- 

প্রবৃত্তির অনুপপত্তিনিবন্ধান অচেতন প্রধানের গৌণার্থক “ঈক্ষণ” কল্পনা 

কর! যাইতে পারে না ] (১৩) ॥৫২৩। 

ন প্রাণমহ্জত, প্রাণাচ্ছ,দ্ধাং খং বায়ু্েযাতিরাপঃ পৃথিবী- 

ক্িযং মনঃ | অন্নমন্নাদীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম লোকাঃ, লোকেষু, 

চ নাম চ॥৫৩॥৪॥ 

সঃ (যোড়শকলঃ পুকুষ:) গ্রাণম্ হেত্রাত্বানং হিরণ্যগর্ভম্) অস্জত স্কেষ্টবান্); 
প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং (আব্তিক্যবুদ্ধিরূপাং) [ স্থ্টবান্ ]) [ ততশ্চ ] খং (আকাশং) বায়ু, 

জ্যাতিঃ (তেজঃ) আপঃ (জলানি), পৃথিবী, ইন্দরিয়ং (প্রোত্রা্দি) মন: (অন্তঃকরণং) 

অন্নং (ব্রীহাদি ), অন্নাৎ বীধ্যৎ শেরীরেন্দ্িয-সামর্থ্যং), তপঃ (দেহেন্দ্িয-শোষকং) 
পানি সী সপ এ পিসী এ পাল 

(১৩) তাৎপধা--“তদৈক্ষত* শ্রুতিতে আভহিত 'ঈক্ষণ' পদের গৌণার্ধ কল্পন1 করিয়াও 

ঘ স্থাষটবর্তৃত্ব উপপাদন কর! যাইতে পারে না, তাহ! ব্রঙ্গনত্রের ১ম অধ্যায়, ১ম পাদে পঞ্চম 

তর হইতে একাদশ পুত্র পর্যন্ত অধিকরণে বিশেষয়পে বিচারিত ও সমর্থিত হইয়াছে। 

+৭ 
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মন্ত্রাঃ € খগ যজুঃসামাথর্বরূপাঃ ) কর্ম ( যজ্ঞাদিরূপং ), লোকাঃ ( কর্মফলভূতাঃ 

্বর্গান্াঃ), লোৌকেষুচ (অপি) নাম (দেবদত্ত-বজ্ঞদত্তাদিরূপং ) চ (অপি) 
[এতাঃ কলাঃ তেন স্থষ্টা ইতি শেষঃ ]। 

সেই যোড়কল পুরুষ প্রাণসংজ্ঞক হিরণাগর্ডের স্থষ্টি করিলেন, সেই প্রাণ 
হইতে শ্রদ্ধার [্থষ্টি করিলেন]; [তাহার পর] আকাণ, বাধ, তেজঃ, জল, পৃথিবী, 
ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন ( ধান্যাদি ), অন্ন ৯ইতে বীর্ঘ্য (বল), তপস্তা, মন্ত, খেক, য্জুঃ 
সাম ও অথর্বববেদ,) কর্ম (বজ্জাদি), স্বর্গাদি লোকসমূত, এবং লোকসমূহের মধ্যে 
নাম (সংজ্ঞা) [ এই কলা-সমৃহ শ্ষ্ট করিলেন | ॥ ৫৩॥ ৪ | 

এঙ্কর-ভাঁথ্যম্। 

ঈশরেণেব সর্ব্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ হ্জ্যতে। কথং? সঃ পুরুষ উক্ত- 
প্রকারেণ ঈক্ষিত্বা প্রাণৎ হিরণ্যগর্ভাখ্যৎ সর্দপ্রাণিকরণাধারম্ অন্তরাত্মানম্ অস্থজত 
স্বান্। ততঃ প্র।ণাৎ অদ্ধাৎ মন্দ প্রাণিন।ং শুভকন্মপ্রবৃন্তিভেতুড়ৃতাম্ ;) ততঃ 

কর্মফলোপভোখসাধনা থিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতানি অস্থজত | থং শব্দ- 
গুণকং, বাযুং স্বেন স্পর্শগুণেন শন্দগুণেন চ বিশিষ্ট দবিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন 
রূপেণ পূর্বগুণাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টং ত্রিগুণৎ শবম্পর্শাভ্যাম্। তথা আপগো রসেন 
গুণেন অসাধারণেন পুর্বগুণান্প্রবেশেন চ চতুগুণাঃ | তথা গন্ধগুণেন পূর্বা- 
গুণান্ুপ্রবেশেন চ পঞ্চগুণা পুথিবী। তথা তৈরেব ভূতৈরারন্ধম ইন্দ্রিয় 
দ্িপ্রকারং বুদ্ধার্থ, বন্মীর্থধ) দশসঙ্ঘযাকম্। তস্ত চেশ্বরমন্তম্থং সংশয়-সঙ্কর্প- 
লক্ষণ মনঃ| এবং ,প্রাণিনাং কার্য্যং করণঞ্চ সৃষ্ট! তৎস্থিত্যর্থৎ ব্রীহিযিবাদি- 
লক্ষণমন্্রম্) ততশ্চ অন্নাৎথ অগ্যমনাদ্ বীরয্যৎ সামধ্যৎ বলং সর্বাকর্রীবৃত্তিসাধনম্। 
ত্বীর্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তপো বিশুদ্ধিসাধনৎ সঙ্গীর্যমাগানাম্; মন্ত্রাঃ তপো- 
বিশুদ্ধান্তর্বহিঃকরণেভ্যঃ কর্ম্সাধনভূতা খগযজুঃসামাথর্বাঙ্গিরঃ। ততঃ 

কর্ম অগ্রিহোত্রাদিলক্ষণম্। ততো! লোকাঃ কর্মণাৎ ফলম্। তেযু চ লোকেষু 
স্থষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ 'দেবদত্তো যজ্জদত্তঃ, ইত্যাদি। এবমেতাঃ কলা; 
প্রাণিনাম্ অবিদ্তাদিদোষ-বীজাপেক্ষয়া স্টাঃ, তৈমিরিকদুষটিসষ্টা ইব দিটন্্র-মশক- 
মক্ষিকাস্তাঃ, ্বপরদৃক্-সৃষ্টা ইব চ সর্বপদার্থাঃ ; পুনস্তশরিন্নেব পুরুষে প্রলীয়ন্তে হিতবা 
নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৫৩ ॥ ৪ ॥ 
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ভাষ্যান্ুবাদ । 

রাজার ন্যায় পুরুষও স্বীয় সর্ববপ্রয়োজন-সাধক প্রাণ স্থ ফট করি- 

লেন। কিরূপে?--সেই পুরুষ পুর্বেবাক্তপ্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা 
করিয়া, সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়াধার ও অন্তরা স্রিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক 

প্রাণ স্যফ্টি করিলেন; সেই, প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভ- 

কম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা ' এবং তাহা হইতে কম্মফলোপ- 

ভোগের সাধনাশ্রয় [ জগতের ] কারণম্বরূপ মহাভূতসমূহ স্ষ্টে করি- 

লেন। শবগুণবিশিষ্ট আকাশ, স্বীয় গুণ স্পর্শ ও কারণগুণ 

শব্ধ, এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়, সেইরূপ স্বীয় (গুণ) রূপ ও পূর্বেবাক্ত 

| কারণগত ] শব্দ ও স্পর্শ, এই গুগত্রয়বিশিষ্ট জ্যোতিঃ ( তেজঃ), 

সেইরূপ, অসাধারণ গুণ (স্বীয় বিশেষ গুণ) রম এবং ূর্বববন্তী 

গুণব্রয়ের অনুপ্রবেশ বশতঃ গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট জলসমূহ, সেইরূপ, 

(স্বীয়) গুণ গন্ধ ও পুর্বেবচক্ত গুঁণসমূহের অনুপ্রবেশে পঞ্চগুণ* 

বিশিষ্ট পৃথিবী (১); সেইরূপ সেই ভূতসমুহ্র দ্বারাই সমুৎপাদিত, 

জ্ঞান-সম্পাদক, ও কাধ/সম্পাদক, দশসংখ্যক দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় (ভ্ঞানেক্িয় 

ও কর্টেন্দ্িয়) এবং সে সমুদায়ের প্রভূ বা পরিচালক, সংশয় ও 

ংকল্প-লক্ষণান্থিত দেহমধ্যস্থ মন2;) এইরূপে প্রাণিগণের কাধ 

(দেহ ) ও করণ (ইন্দ্রিয়াদি ) স্থষ্টে করিলেন, তাহার পর তর্রক্ষার্থ 

্রীছি (ধান্যবিশেষ ) যবাদিরূপ অন্ন, অনন্তর ভুক্ত অন্ন হইতে 

র্ববকাধ্যে প্রবৃতি সাধন বীর্য অর্থাৎ সামর্থ্য বা বল, উক্ত বীধ্য- 
পাশা 

» সে শসসপাাশীসি  পপিপশীি লি 

(১) কমের সাধারণ ন নিয়ম এই যে, উৎপন্থ বস্তমাত্রই নিজগ্ব এ এক একটি বিশেষ গুণ 

প্রাপ্ত হয়; তাঁহ। ছাড়া স্বীয় কারণগত গুণসমূহও তাহাতে সংক্রামিত হর। তদনুলারে 

প্রথম উৎপন্ন আকাশের একটি মাত্র গুণ_-শবদ। আকাশোৎপন্্ বায়ুর দুইটি ৭; স্বীয়গুপ-_ 

সপ, আর কারণ-গুগ_শবদ! বায়ু হইতে উৎপন্ন তেজের তিনটি গুণ, শ্বীয়-ও৭-_রূপ, আর 

কারণ-গুণ-_শহ ও ম্পর্শ। তেজঃ হইতে সমুৎপন্ন জলের চারিটি গুণ, স্বীয় গুপ--রস, ও 

কারণ $প-_-শব, প্পর্শ, ও রূপ। জল হইতে জাত পৃথিবীর পাঁচটি শপ, স্বীয় গুপ--গন্ধ এবং 

কারণঞ্ডণ_ শব, স্পর্শ, রূপ ও রস। ইহ! স্বারাই নাধারপভাবে সথহিক্রম বপিত হইল। 
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সম্পন্ন ও পাপসমন্থিত প্রাণিগণের শুদ্ধিসম্পাদক তপস্তা এবং উ্ত- 
তপস্যা ঘারা যাহাদের বাহা ও অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের জন্য 
কর্ম্মসাধনীভূত থক, যজুঃ, সাম ও অর্ববাঙ্গিরদ বেদরূপী মন্্রসূহ, 
অনন্তর অগ্নিহোত্রার্দি রুর্্ম; তাহার পর কর্ম্ফফলম্বরূপ লোৰসমূহ ; 
সেই লোকমধ্যে স্ষ্ট প্রাণিগণের দেবদপ্ড, যজ্বদত্বাদি নাম, তৈমিরিক- 
রোগাক্রান্ত দৃষ্টিতে যেরূপ দিচন্দ্র ও মশক-মক্ষিকাদি স্ষ্ট হয়, স্বপ্র- 
দর্শনে যেরূপ বু পদার্থ সৃষ্ট হয়, ২২) সেইরূপ প্রাণীর সফি বীজভূত 
অবিষ্তা (ভ্রান্তি জ্ঞান) প্রভৃতি (কামনা! ও তদনুযায়ী কম্মাদি ) 
কারণামুনারে উক্ত কলাসমুহ স্্ট হইয়াছে, এবং নামরূপারদি বিভাগ 
পরিত্যাগপূর্ববক পুনর্ববার সেই পুরুষেই বিলীন হইয়। থাকে ॥৫৩।৪ 

স যথেমা নদ্যঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যান্তং 
গচ্ছস্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নাঁমরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে | 
এবমেবাস্য পরিদ্রষ্ট,রিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং 
প্রাপ্যস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং 
প্রোচ্যতে। সস এষোহকলোহ্মৃতো ভবতি। তদেষ 
শ্লোক? ॥৫.0৫। 

[ইদানীং কলানাং স্বোপাদানতৃতে পুরুষে বিপয়নমাহ|__যথেতি। সঃ (দৃষ্টান্তঃ) 
যথাসমুদ্রায়ণাঃ ( সমুদ্রঃ অয়নং আশ্রয়ঃ স্বভাবঃ যাপাৎ তাঃ তিথোক্তাঃ ) স্থান্দ- 
মানাঃ € চলস্ত্যঃ ) ইমাঃ ( প্রত্যক্ষগম্যাঃ ) নগ্যঃ সমুদ্র ( স্বুকারণং সাগরং ) প্রাপ্য 
অস্তং ( অদর্শনং ) গচ্ছন্তি ( তগ্ভাবং প্রতিপদ্যন্তে );[ তথা ] তাসাং ( নদীনাৎ ) 
শাম-রূপে ( নাম-__গঙ্গাদি, বূপঞ্চ__আশ্রয়ান্থরূপা আকৃতিঃ, তে) ভিদ্যেতে 
( নশ্ততঃ ১, সমুদ্রঃ£' ইত্যেবং (জলময়মেব) প্রোচ্যতে ( কথ্যতে ) [জনৈরিতি 
সপ পা বা পল আপ | পাপা শি 

(২) 'তৈমিরিক' চক্ষুরোগ-বিশেষ ) ইহা হইতেই অঙ্গুলির অগ্রতাগ ছার! চ্ষু টিপিরা 
ধর! প্রভৃতি অবস্থাও বুঝিতে হইবে । তৈমিরিক রোগগ্রন্ত বাজি তত্র প্রভৃতি বস্তুকে একটির 
হানে ছইটি দেখে) ঢু টিপি ধরিলে মশকটাকেও লমর়ে সময়ে মক্ষিকর স্থায বৃহ্ং দেখা 
যায়। শ্বগের অবস্থ! সকলেরই পরিজঞাত। ॥ 

_াশাাটি শা পাত নিশি সি শি তি ০পশ্পীপ+- শি সপ 
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শেষঃ.] | এবং ( দৃষ্াস্তান্থরূপৎ ) এব ( নিশ্চয়ে ) অস্ত (প্রক্কতন্ত ) পরিদ্রুঃ 
( সর্বতঃ দর্শন কর্তৃত ) পুরুষস্ত ( আত্মনঃ ) ইমাঃ ( পৃর্ববোক্তাঃ ) পুরুষায়ণাঃ পরু- 

বাশ্রিতাঃ ) ষোড়শ কলা; পুরুষং ( স্বোৎপতিস্থানং ) প্রাপা (পুরুষাত্মভাবম্ 

উপগম্য ) অস্তং গচ্ছস্তি। [তদা) আসাং ( কলানাং) নাম-রূপে (প্রাণাদ্যা 

সংজ্ঞা, ন্বরূপঞ্চ ) ভিদ্যেতে ( বিলুপ্যেতে) ; পুরুধঃ ইত্যেবং প্রোচ্যতে কেথ্যতে) 

[ তত্ববিষ্তিঃ ] | [ তদানীং ] সঃ ( পৃর্ধোক্তঃ ) এষঃ (কলাবিং ) অকলঃ (ত্যক্ত- 

কলাভিমানঃ ) অমৃতঃ (মৃত্্যরহিতঃ ) [চ] ভবতি। তৎ (তশ্মিন্ বিষয়ে ) 

এষঃ ( বক্ষ্যমাণগ্রকারঃ ) শ্লোক: ( সংক্ষিপ্তার্থকঃ মন্ত্রঃ ) ভবতি ( অন্তীত্যর্থঃ)॥ 

সেই দৃষ্টান্ত এইবূপ-_চলস্বভাব ও সমুদ্রাত্মক নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত 

হইয়া! অন্তমিত হয়, তাহাদের নাম ও আকৃতি বিলুগ্ত হইয়া যায়, [তখন ] “সমুদ্র 
বলিয়াই কথিত হইয়া! থাকে ) ঠিক সেইরূপ সর্বতোভাবে দরষ্টস্ববূপ এই আত্মার 
পুরুষায়ত্ত এই যষোলটি কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তমিত হয়, সে সকলের 

নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; [ তখন ] কেবল পুরুষ এইমাত্রই বলা হইয়া 

থাকে। সেই এই কলাবিৎ ব্যক্তি কলাভিমান ত্যাগ করেন, এবং মৃত্যুরহিত 

হন। এ বিষয়ে এইবপ একটি লোক না মন্ত্র আছে ॥ ৫৪ ॥৫| ] 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কথৎ স দৃষ্ঠান্তঃ? যথা লোকে ইমা নদ্যঃ গ্ুদদমানাঃ অবস্ত্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ 

সমুদ্রঃ অয়নং গতিরাম্মভাবো যাসাৎ তাঃ, সমুদায়ণাঃ সমুদ্রৎ প্রাপ্য উপগম্য অন্তং 

নামরূপ-তিরস্ক্রং গচ্ছস্তি। তাসাঞ্চ অন্তৎ গতানাং* ভিদ্যেতে বিনগ্ঠেতে নাম- 

রূপে গঙ্গা-যমুনেত্যাদ্রিলক্ষণে ; তভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে তত্স্ত উদক- 

লক্ষণম্, এবং যথায়ং দৃীস্তঃ | উক্তলক্ষণন্ত প্ররুতস্ত অন্ত পুরুষস্ত পরিদ্রু: 

পরি-_সমস্তাদ্ দ্রষদর্শনস্ত কর্তৃঃ স্বরূপতৃতন্ত, যথা অর্কঃ স্বাত্মগ্রকাশশ্ত কর্তা 
সর্বতঃ, তদ্বৎ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলা: পুরুষায়ণা নদীনামিব 

সমুদ্রঃ পুরুষোহয়নম্ 'াত্মভাবগমনং যাসাৎ কলানাং তাঃ, পুরুষায়ণাঃ পুরুবং 

প্রাপ্য পুরুবা ত্মভাবমুপগম্য তখৈবাস্তং গচ্ছস্তি। ভিদ্োেতে চাসাং নাম-রূপে কলানাং 

প্রাণাদ্যাখ্যা রূপঞ্চ বথাস্বম্। ভেদে চ নাম-রূপয়োর্ধদনষ্টৎ তবৎ পুরুষ ইত্যেবং 

প্রোচ্যতে এক্ষবিদ্ধিঃ। ধ এবং বিদ্বান গুরুণা প্রদর্শিতকলা-প্রলয়মার্গঃ, স এষ 
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বিদ্যয়! প্রবিলাপিতাঙ্থ অবিদ্যাকাম-কর্দ্জনিতান্থু প্রাণাদিকলান্ত অকলঃ, অবিদা- 

কুতকলানিমিন্তো হি মুত্ুঃ, তদপগমেইকলত্বাদেব অমুতো৷ ভবতি তদেতশ্সিনর্থে 

এষং শ্লোকঃ ॥ ৫৪ ॥ ৫ | 

« ভাষ্যানুবাদ । 

সেই দৃষ্টান্ত কি প্রকার ? জগতে সমুদ্রায়ণ অর্থাৎ সমুদ্র যাহা- 
দের অয়ন-_-গতি অথাৎ আত্মন্ভাব, সেই সকল সমুদ্রায়ণ ও স্যন্দমান 

__প্রবহমান নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া-_-উপগত হইয়া! নাম 

ও রূপের তিরোভাবময় অস্ত গমন করে, অস্তমিত সেই নদীসমুহের 

গঙ্গা যমুনী' ইত্যাদি প্রকার নাম ও রূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; [ তখন ] 

তদ্ুভয়ের অভেদকালে 'সমুদ্র' অর্থাত উহা জলময় পদার্থ এইরূপই 

বলা হইয়া থাকে । এইপ্রকার, অথাৎ উক্ত দৃষটান্তটি যেরূপ, [ তত্রপ ] 

সূর্য যেমন নিজ প্রকাশের সর্বময় কর্তা, তেমনি সর্ববতোভাবে 

দূষ্টা এবং পূর্বেধাস্ত লক্ষণান্বিত এই প্রস্তাবিত পুরুষেরও_ স্বস্বরূপ 
আত্ম/রও- নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্র, ত্প পুরুষই ঘে সমস্ত কলার 
'অয়ন, আত্মভান ( অভেদ ) প্রাপ্তিস্থান, সেই পুরুষায়ণ এই পূর্ব্বোক্ত 

প্রাণাদদি ষোড়শ কল! পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষে আত্মভাব লাভ 

করিয়া, অস্ত গমন করে। এই কলাসমুহের প্রাণাদি নাম ও যথা- 

যোগ্য রূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নাম ও রূপ বিনষ্ট হইলে পর, 

যাহা অবিনষট তত্ত (বস্তু) থাকে, ব্রচ্মবিদ্গণ তাহাকে 'পুরুষ এইরূপ 
বলিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ বিদ্বান অথাৎ গুরুকর্তক যাহার 

নিকট কলাপ্রলয়ের পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই এই বিদ্বান্ 

বিদ্যা! দ্বারা ( জ্ঞানবলে ) অবিষ্ভা, কাম ও কন্মঞ্জনিত প্রাণাদি কলানিচয় 

প্রকৃষ্টরূপে বিলাপিত হইলে পর, 'অকল' ( কলাতে অভিমানশৃহ্য ) 
হন; কলাই মৃত্যুর কারণ, আবার কলার কারণ অবিষ্তা;) অঙএব 
'অবিদ্ভার অপগমে কলারাহিত্যনিবন্ধন “অম্বৃত' ( ম্ৃত্যুরহিত চিরজীবী ) 

হুন। এ বিষয়ে এই একটি গ্লেক আছে--0৫81৫| 
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অর ইব রথনভৌ কলা ঘন্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা£়। 
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ 

পরিব্যথা ইতি ।৫৫1৬। 

[প্লোকমাহ 1--মরা'ইত্যাদিনা। রগনাভেন। (রগচক্রস্ত নাভিরন্ধে, ) অরাঃ 

(শলাকাঃ) ইব কলাঃ (উষ্তাঃ প্লাণাদ্যাঃ) যন্মিন্ (পুরুষে ) প্রতিষিতাঃ 
( প্রকর্ষেণ জন্মস্থিত্তিলয়েঘপি স্থিতাঃ )। বেদ্যৎ ( অবগ্ঠজ্ঞেরৎ) তং পুরুষং 

বেদ (বিজানীয়াৎ ) [ জিজ্ঞান্তরিতি শেষঃ ]। ভো শিষ্যাঃ ! যথা (যেন বেদনেন) 

মৃত্যুঃ বঃ ( ঘুক্মান্) মা পরিব্াথাঃ ( ন পীডুয়েং) ইতি শন্দঃ শ্লোকসমাপ্তো ॥ 

রগের নাভিরন্ধে [সংস্থিত ] অর ( শলাকা )-সমূতের স্তায়ু উক্ত কলাসমূহ 

যে পুরুষে আশিত রহিয়(ছে, ধেদনীয় সেই পুরুষকে অনশ্য জানিবে। হে 

শিষ্যগণ, যাহার ফলে মৃহ্টা তোমাদিগকে [অপর প্রাণী স্তায়। ব্যণিত ন! 
করিতে পারে | ৫৫ ॥ ৬ । 

শাল্ন-চাধাযম। 

অরা রথচ র্ূপবিবারা ইব রথনাভী রথচক্রঠ নাভৌ যথা প্রাবশিতাঃ তদা- 

শ্রয়া ভবন্তি বথা, তগেনার্থঃ। কলাঃ প্রাণাদা নগ্মিন্ পুকবে প্রতিষিতা উৎপন্তি- 

স্থিতি-লয়কালেমূ, তৎ পুরুষং কলানামা স্মভূতৎ বেদ্যৎ বেদনীরৎ পূর্ণত্বাৎ পুরুষং 
পুরিশয়নাদ্্বা বেদ জানীয়াং। যথা হে শিষ্যা বো যুষ্মান্ মৃত্যুঃ মা পরিবাথাঃ মা 
পরিব্যগয়তু। ন চেদ্ বিজ্ঞায়েত পুরুবঃ, মৃত্যুনিমিস্তাং ব্যথামাপন্না ছুঃখিন এব 

যুয়ং স্থ। অতস্তন্মাভূদ্ যুম্মাকমিত্যভি প্রায় 1৫৫1৬। 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

রধচক্রেরই অঙ্গীয় 'অর' ( শলাকা )-দমুহ যেরূপ রথনাভিতে 
রথ-চক্রের নাভিতে ( চক্রমধ্যস্থ রন্ধে ) সন্নিবেশিত এবং তদাশ্রিত 

হইয়া থাকে ; তদ্রুপ প্রাণাদি কলাসমুহও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়- 

সময়ে যে পুরুষে প্রতিিত থাকে, কলাসমুহের আশ্রয়ীভৃত সেই 
বেদনীয় পুরুষকে- পূর্ণস্ব হেতু কিংবা হৃতপন্প-পুরে অবস্থান হেতু 

“পুরুষ” পদবাচ্য জানিবে। হে শিল্যগণ! যাহাতে মৃত্যু তোমা- 



১৩৬ গ্রশ্লোপনিষত। 

দিগকে ব্যধিত করিতে না পারে, অর্থাৎ দুঃখিত না! করে। আর যদি 

পুরুষকে জানা না হয়, তাহা হইলে, মৃত্যুজনিত ব্যথাপ্রাপ্ত হইয়! 

তোমরা নিশ্চয়ই দুঃখিত থাকিবে । অভিপ্রায় এই যে, অতএব 

তোমাদের তাহা না হউক ॥ ৫৫॥ ৬ 

তান্ হোবাঁচ-_-এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। 
নাতঃ পরমস্তীতি ॥৫৬॥৭ 

[ প্রক্রাস্তাং বিদ্যামুপমংহরন্ আহ ]-তানিত্যাদি। সঃ পিপ্ললাদঃ ] তান্ 

( শিষ্যান্) হ( এঁতিহো ) উবাচ-__অঙ্কং এতাবৎ ( এতৎপর্য্যন্তং ) এব (নিশ্চিতং) 
এতৎ ( পুষ্টৎ) পরৎ ব্রহ্ম বেদ ( বেদ্ধি ), অতঃ ( অন্মাৎ ) পরং ( অধিকং-_অব- 

শিষ্টং) ন অস্তি ( নৈবাস্তীতি ভাবঃ ) ইতি ॥ 

এখন প্রস্তাবিত রক্ষবিষ্ভার উপসংহার করিতেছেন-_[ পিপ্ললাদ ফি ] 

তী্া্দিগকে বলিলেন_আমি এই পরধরঙ্ এই পর্যন্তই জানি, ইহার অতিরিক্ত 
আর [ত্রহ্গতত্ব ]) নাই ॥৫৬৭| 

শাঙ্কর-ভাম্ম্। 

তান এবমনুশিষ্য শিষ্যান্ তান হোবাচ পিগ্ললাদঃ কিল, এতাবদেৰ বেস্ং 
পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতত। নাতঃ অস্মাৎ পরম্ অন্তি প্রকষ্টতরং 
বেদিতব্যম. ইত্যেবসুক্তবান্__শিষ্ষাণামম. অবিদিতশেষাস্তিত্বাশস্কানিবৃত্তয়ে 

কৃতার্থবুদ্ধিজননার্থধঃ ॥৫৬|৭| 

ভাষ্যান্বাদ | 

পিপ্পলাদ খষি তাহাদিগকে এই প্রকারে উপদেশ দিয়! তাহাদিগকে 

বলিয়াছিলেন--আমি এই পধ্যস্তই এই জ্ঞাতব্য পর ব্রহ্ম জানি; ইহ 

অপেক্ষা প্রকুষ্টণডর জ্ঞাতব্য নাই ) শিষ্যগণের অবিদিত অবশিষ্ট আরও 
আছে, 'এই শঙ্কানিবৃত্তির জন্য এবং তাহাদের কৃতার্থ তা-বুদ্ধি সমু- 
পাদনের জন্যও এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৫৬॥৭| 



প্রাশ্নোপনিষৎ। . ১৩৭ 

তে তমর্চয়ন্তত্ত্ং হি নঃ পিতা, যোহম্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং 
পারং তারয়পীতি । নমঃ পরমখধিভ্যে। নমঃ পরমঞ্চধিভ্যঃ ॥৫৭1৮ 

ইত্যথবরববেদীয় প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥ 
[তে শশিষা। ভারদাজাদয়ঃ) তৎ ( পিগ্ললাদং ৭, অর্চয়ন্তঃ ( পূজয়ন্তঃ ) [উধাচ] 

ইং হি (নিশ্চিতৎ ) নঃ (অকন্মাকৎ) পিতা (ব্রহ্ষণরীরত্ত জনকঃ)) ষঃ [ত্বং| 
মন্মাকং ( অন্মান্) অবিদ্যায়াঃ € বিপরাতবুদ্ধিবপাং অজ্ঞানাৎ ) পরং ( অতীণ্তৎ ) 

পরং (মোক্ষরূপং) তারয়পি (গ্রাপয়সি ) ইতি (অম্মাৎ হেতাঃ )। পরম 
ধষিভ্যঃ (রঙ্গবিদ্যা-সম্প্রদায় প্রবর্তকেভ্যঃ ) নমঃ। | দিরুক্তিঃ গ্রন্থসমাপ্ত্যর্থং 
আদরাতিশয়ার্থং বা | 

সেয়মল্পমদোপেত। শ্রীশঙ্করমতানুগ! । ৮৯ 
প্রশ্জে(পনিষদাং বাখ্যা সরলা! স্তাৎ স্তাং মুদে ॥ 

সেই শিষাগণ তীহাকে অন্ঠনাপূর্বক বলিয়াছিলেন,_ তুমিই আমাদের 
পিতা, যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যা হইতে পরপার (মোক্ষস্থান ) প্রাপ্ত 
করাইতেছ | বনক্ষবিদ্যার সম্প্রদায়প্রবর্তক পরমগ্িগণের উদ্দেশে নমস্কার | গ্রন্থ 
সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৫৭1৮। | 

শাক্কর-ভাষ্যম্। 

ততত্তে শিষ্যা গুরুণা অনুশিষ্টাঃ তৎ গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তে। বিভ্ভানিক্ষয়ম- 
পশ্ঠন্তঃ কিং কৃতবন্তঃ? ইত্যুচ্যতে__অর্চয়ন্তঃ পুজরন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পা- 
লিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা। কিমুচুরিত্যাহ_ত্বৎ হি নঃ অন্মাকং পিতা 
বরঙ্গশরীরস্ত বিদ্যা জনযরিতৃত্বাৎ নিতান্ত অজরামরস্ত অভয়স্ত যন্তমেব অন্মাকম্- 

অবিদ্যায়। বিপরীত-জ্ঞানাৎ জন্ম-জরা-মরণ-রোগ-ছুঃখাদিগ্রাহাৎ অবিগ্তামহোদধে- 
বিদ্যাপ্লবেন পরম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণৎ মোক্ষাখ্যৎ মহোদধেরিব পারং তারয়সি অশ্মান্ 
ইত্যতঃ পিতৃত্বং তবাম্মান্ প্রত্যুপপন্নমিতরম্মাৎ। ইতরো২পি হি পিতা শরীরমাত্রং 
জনয়তি, তথাপি স প্রপুজ্যতমো লোকে, কিমু বক্তব্যম্?- আত্যস্তিকাভয়দাতু- 
বিত্যভি প্রায়; | নমঃ 'গরমখষিভ্ে। ব্রঙ্গবিগ্ভাসন্ত্রদায়কর্তুভাঃ | নমঃ পরমখখষিভা 
ইতি দ্ির্বাচনমাঁদরার্থম্ ॥৫৭1৮1 

প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠ প্রশ্ন ভাষ্যম্। 
ইতি শ্ীমৎপরমহংসপরিব্রাজকা চার্ধ্য-শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপুজাপাঁদ- 

শিষ্য-জীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাবাথর্বণপ্রশ্নোপনিষ- 
ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ 

ভাষ্যান্গবাদ। 

অনন্তর উপদেশপ্রাপ্ড সেই শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়৷ লব্ধ বিষ্ভার 
নিষ্ষায়-প্রতিদ্দান বা মুল্য কিছু ন! দেখিয়! কি করিয়াছিলেন ? তাহ 

১৮ পু 
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বল! হইতেছে-_-সেই গুরুকে অচ্চন! করতঃ অর্থাৎ পদদ্য়ে পুষ্পঞ্লি 
প্রদান ও অবনত শিরে প্রণিপাত দ্বারা পুজা করতঃ কি করিয়া- 
ছিলেন? তাহ! বলিতেছেন যে, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের পিতা; কারণ, 
বিদ্যার উপদেশ দ্বারা তুমি আমাদের জরামরণভয়রহিত ও অনশ্বর 
ব্রঙ্ষশরীরের উৎপাদক । 'যে তৃমি আমাদিগকে বিপরীত জ্ঞানাতবক 
অবিষ্তা হইতে--জন্ম, জরা, মরণ, 'রোগ ও ছুঃখ সম্বন্ধরূপ অবিদ্য!- 

সাগর হইতে বিষ্ারূপ ভেল৷ দ্বারা মহাসমুদ্রের পারের ম্যায়--যাহ। 
হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই অপুনরাবৃত্তিরপ মোক্ষ- 
নামক পারে উত্তীর্ণ করাইতেছে। অতএব আমাদের সম্বন্ধে অপর 
অপেক্ষ। তোমারই পিতৃত্ব সম্যক উপপন্ন বা স্থুসঙ্গত। অভিপ্রায় এই 
যে, অপর পিতা কেবল শরীরমাত্র সম্পাদন করেন তথাপি তিনি 
জগতে পুজ্যতম, কিন্তু যিনি অত্যন্তিক অভয়প্রদাতা, তাহার পৃজ্যতমন্ধ 
সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? ব্রহ্গবিদ্যা-সম্প্রদায়-প্রাবর্তক পরম খধিগণ 
(পরমধিগণ) উদ্দেশে নমক্কার। আদরার্থ নমস্কারের দবিরুক্তি করা হই- 
যাছে॥ ৫৭॥৮॥ 

_. ইতি প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬॥ 
ইত্যর্ধব্ববেদীয়। প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্ড। ॥ 

॥% ॥ ও তৎ সৎ ॥ হরি? 3 ॥ % ॥ 

শান্তিপাঠ; | 
ও ॥ ভদ্দ্ং কর্ণেভিঃ শুণুয়াম দেবা? ভদ্র পশ্ঠেমাক্ষতি- 

বজন্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তষট বাত্সত্তনৃভিঃ॥  ব্যশেম দেবহিতং 
যদায়ুঃ ॥% 

ও শান্তি; ॥ ও শান্তি ॥ ও শাস্তি? ॥ 
ও তৎসৎ॥ 

শাস্তি পাঠ। / 

ছে দেবগণ! আমরা কর্ণে যেন শুত (সংবাদ). শ্রবণ 
করি,চক্ষুতে যেন উত্তম (রূপ) দর্শন করি এবং যজ্ঞলীল ও 
স্তৃতিপরায়ণ হইয়া সুস্থ অঙ্গে ও স্বস্থশরীরে দেবহিতকর 
যে আয়ু$ তাহা যেন ভোগ করিতে পারি ॥ ০ ॥ 



অথর্বাবেদীয়া 

মুণ্ডকোপনিষৎ। 
সপ... _ + ৯৩ টি লি 

শ্রীমপরমহং ংস-পরিব্রাজকাচাধ্য শঙ্কর-ভগবত, 
কৃতপদভাযা-মমেত। | 

মূল, অন্বরমুখী ব্যাখ্য।, মূলানুবাদ, ভা, ভাঘ্যানুবাদ ও 

টিপ্লনী নহিত। 

সম্পাদক ও অনুবাদক 

পণ্ডিত শ্রীধুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ 
[ দ্বিতীয় সংস্করণ। ] 

সব্বাধিকারী 'ও প্রকাশক__ 

ক্ত্রীক্ষীঢরাদচন্দ্র মজুমদার । 
২১১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । 

১৩৩১ সাল। 

44// 72075 725796%. 



প্রিপ্টার-_প্রীআশুতোষ মুমদার। 

বি, পি, এম্্স্ প্রেস, 
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । 



আভাস । 
পঞ্চম খণ্ডে মুণ্ডকোপনিষৎ প্রকাশিত হইল ; অথব্বশাখায় যে 'অষ্টাবিংশতি 

উপনিষৎ আছে, উক্ত মুগ্ডকোপনিষংখানি তাহাদের অন্ততম । অথর্বপরি- 

শিষ্টে অথর্বশাখধীয় উপনিষদের সংখা নির্দিষ্ট আছে, তাহা এইরূপ--(১) 

মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, ৩) ব্রঙ্গবিষ্তা, (৪) ক্ষুরিকা, €৫) চুলিক], ডে) অথর্বশিরা, 
(৭) অথর্বাশিখা, (৮) গর্ভোপনিষত, (৯) মহোঁপনিষত, ৫১৯) ব্রদ্দোপনিষত, 

(১১) প্রাণাগ্সিহোত্র, ১১২) নাদবিল্দু,, ১৩) রন্ধবিন্দু, (১৪) অমৃতবিন্দু, (১৫) 
ধ্যানবিন্দু, (১৬) তেজোবিন্দু, (১৭) যোগশিখা, (১৮) যোগতন্ব, (১৯) নীলকু্র, 

(১০) কালাগ্রিরুদ্র, ২১) তাপিনী, ২২) একদণ্ী, ২৩) সন্প্যাসবিধি, (২৪) 

আরুণি, (২৫) হংস, (২৬) পরমহধস, ২৭) নারায়ণোপনিষৎ ও (২৮) বৈতথ্য। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অথর্ববেদে এতগুলি উপনিষত্যত্তে আচার্য্য 

শঙ্করস্বামী কেবল প্রশ্ন ও মুণ্ডকোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? 

এই দুইটি উপনিষদে এমন কি বৈচিত্র বা গুরুত্ব আছে, যাহাতে অপর সমস্ত 

উপনিষৎ বাদ দিয়া কেবল এই ছুই খানি মাত্র আথর্বণ উপনিষদের ব্যাখ্যায় 

মনোনিবেশ করিলেন ? 

এতছুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, বক্গস্ত্র বেদাস্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা করাই 

আচার্য্য শঙ্করম্বামীর জদয়গত অভিলাষ; ব্রহ্গস্তত্রের ব্যাখ্যাস্থলে বিশুদ্ধ 

অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়া, অজ্তরানান্ধ জীবনিবহকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিবেন, 

ইহাই স্তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত। সেই উদ্দেস্ত সাধন করিতে হইলে, উপনিষদের 

আশ্রয় গ্রহণ ভিন আর গত্যন্তর নাই; কারণ উপনিষৎ-শাস্তই ব্রহ্মন্থত্রের এক 

নার উপজীব্য-_উপনিষদের কমনীয় উপদেশময় কুস্থুনরাশি একত্র সুনার 

শৃঙ্খলরূপে এগ্রন্থন করাই পরন্গগ্ত্রের প্রধান কার্দ্য। আচাপ্য যদি সে 

উপনিষৎশীক্তসুলি উপেক্গণ করিয়া, কেবণ এক্গগত্রেরই খ্যাথ্যা করিতেন_শুধু 

যুক্তিযোগে আপনার অভিমত বাদের মীমাংসা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে 

হয়ত অনেকেই তীহার সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে কু! বোধ করিতেন। 

কারণ, ব্যক্কিবিশেষের মনঃকল্পসিত অবৈদিক দিদ্ধান্তসমূহ যুক্তিস্হ হইলেও 

্রম-প্রঘাদাদির সম্ভাবশেঙ্কায় সঙ্জনের সমাদরণীয় হয় না। 

পক্ষাস্তরে-_স্বমত সমর্থনের জগ্য উপনিধদ-বাকারাশি উদ্ধত করিলেও 



সেই সকল বাক্যের প্ররুত অর্থ অন্তরূপ কিনা, তদ্দিষরেও কেহ নিঃসংখয় 
হইতে পার্রিতেন না। এই কারণেই উপনিবদের সহিত ব্গস্থত্রের সামঞ্জস্ত 

বা এঁকমত্য সংরক্ষণার্থ আচার্য্য সর্বাদৌ উপনিবদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। পৃথক্ 

পৃথক্ এক একটি উপনিষদের ব্যাখা দ্বারা যে সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
র্গসথত্র ব্যাখ্যায় পর্যায়ক্রমে সেই মকলের সার-সংকলনপূর্ববক স্ুমীমাৎসা করিয়া 

গিয়াছেন মাত্র । তবে এরও ছুই একটি উপনিবদের বাক্য উদ্ধৃত হইতে দেখা 

যায়, আচার্য যাহাদের ব্যাখ্যা করেন _ নাই; “কিন্ত তাহার পরিমাণ খুবই কম। 
এখন প্রকৃত কথা এই যে, অথব্বশাখার অষ্টাবিংশতি উপনিষৎ থাকিলেও 

একনাত্র মুণ্ডকোপনিষদ্ ভিন্ন আর কোনটিই ব্রহ্গস্তত্রে পরিগৃহীত হর নাই ; 

পরন্ত মুণ্ডকোপনিধদেরই “বৎ তত অদেগ্তং ইত্যাদি শতিবাঁক্য ' অবলম্বনে 

ব্গন্ত্রের,. “অদৃশ্যত্বাদিগুণকো! ধন্মোক্কেঃ |” (১1২৯১) শৃত্রটি বিরচিঠ 

হইয়াছে; কাজেই মুণকোপনিষদের ব্যাখ্যা কৰা আচার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে । 

মুণ্কের সহিত প্রশ্নোপনিধদ্দের বে, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহ! আমরা 

ইতঃপূর্বেই বলিয়াছি ; কাজেই সাক্ষাৎপরম্পরা সম্বন্ধে এক্গ্াত্রের সহিত থে, 

্রশ্নোপনিবদের স্ঘন্ধ আছে, তাহা আন্বীকার করা যার না; সুতরা, তাঙ্ছার 

ব্যাখ্যাও ত্রহ্ষসত্রেব অনুপযোগী হয় নাই। 

প্রশ্নের স্থায় মুণ্ডকেও প্র্ন-প্রতিবচনচ্ছণে পরতন্ব নির্ণাত হইয়াছে। বিশেধ 

এই যে, প্রশ্নে ছর জনে ক্রমে ছরটি প্রথ্ন করিয়াছেন, মুগ্ডকে একমাত্র 

শৌনক খধি প্রশ্নকর্তা, অঙ্গিরা খবি তাহার উত্তরদাতা। গ্রষ্টব্য বিষয় 
এক-খিজ্ঞানে সব্ব বিজ্ঞান, অর্থাৎ এমন কোণও পদার্থ আছে কি, বাহা 

একটি-মাএর জানিগেই অপরাপর সনপ্ত পদ।থ্ জাত ঠওর। নায়? 

তরে অঙ্গিরা পরপঞেন, অগঠে জীপের জ্ঞাতণা বিষয় দুইটি _ "পরা 

বিষ্তা ও 'অপর। বিষ্ঠা | ূ 

অপরা বিগ্ভার স্বরূপ, শিধয ৪ ফণ বগ।বথভ।বে জানিতে না পারিপে, 

তদ্বিষয়ে কাহারও বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না ; তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য না! হইলেও 

পরা বিদ্তা বিষয়ে কখনই রুচি ও প্রবৃত্তি আসিতে পারে না; এই কারণে 
প্রথমে অপরা বিগ্ভার কথা শেষ করিয়া, পশ্চাৎ পরা বিদ্যা সম্বদ্ধে বাহ! বাহ 

বক্তব্য, তৎসমুদয় বলা হইয়াছে। " 



1/০ 

সর্বব্যাপী পরখন্জ সব্ধত্র সব্ব বস্ত্রতে ওতপ্রোতভাবে সন্নিহত রভিয়া- 

ছেন; তাহার সেই সর্ধাত্মভাব গ্রহণ না করিয়া যে, দেশ-কাঁলাদি দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন ভাবে তাহার আরাধনা না উপাসন। করা, তাহাই অপরা বিষ্যার 

বিষর | পরিচ্ছিন্ন স্থানবিশেব-প্রাপ্তি এবং পরিমিত * জুখ-সম্তোগ তাহার 

কল। খক্, বজুঃ, সামাদি কন্মপর বেদভাগ উক্তুবিধ *উপদেশে পরিপূর্ণ ; 
এই জঙ্ত খগেদাদি শান্বগুলিকেও 'অপরা বিছ্বা নামে নির্দেশ করা হইয়! 
থাকে । আর যে বিগ্যাদারা দুমান, জগতের মিথ্যাত্ব অক্ষর পর ব্রঙ্গের 

কৃটস্থ সতাত্ব ও সর্বাত্মক এবং তাহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রাপ্তি প্রতি 

বিষ জানা যা, তাহাই পরা! বিছ্ঞা ; পরা বিষ্ঠা ও এক্গবিষ্তা অভিন্ন পদার্থ। 

প্রথমোক্ত অপরা বিদ্ভার ফলে তীর বৈরাগা না হইলে, এই পরা বিদ্ায় 

প্রবৃত্তি হয় না; এই কারণে গ্রথনে অপরা বিগ্তা এবং পরে পর পিগ্ভা তদী- 

মুবঙ্গিক বিষয়গুলি পর পর সনিবেশিত 9 সমগিত হইয়াছে । ইতি 

্রীুর্গাচরণ শন্মা। 

সম্পাদক । 





মুণ্ডতকোপনিষদের বিষয় ও সূচী।" 
প্রথম মুগ্ডকে প্রথম থণ্ডে শ্রশগতি_ শ্রগতিপর্ধ্যত্ত । 

বিষয় প্লোক-সংখ্যা 
হইতে- পর্য্যন্ত । 

১। অঙ্গা হইতে যে সমস্ত আচার্যা-পর্মযায়ক্রমে এই ব্রঙ্গবিষ্তা জগতে 
গ্রচারিত হইয়াছে, তাহার নির্দেশ । ১২ 

২। ব্রঙ্গবিষ্ঠালাতের উদ্দেশে অঙ্গিরা খধির 'সিকট ঠা গমন এবং 

এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্ন কখন । ৩-_-ৎ 

৩। অঙ্গিরা কর্ভক পরা ও মপরাভেদে বিগ্যার দৈবিধ্য ক কথন এবং পরা ও 

অপরাবিদ্াার স্বরূপ নিরূপণ । ৪__৫ 

৪। পরা বিদ্যায় বিদ্যার বিষয় ক্ষর ব্রদ্ধের স্বরূপ কথন এবং উর্ণনাভগ্টীস্তে 

রদ্ষের সর্বকারণত্ব সমর্থন । ১, ০৯ ৬77৯ 

দ্বিতীয় খণ্ডে__ 
৫। পরা বি্যাৰ বিষয় অগ্রিহোত্রাদি কর্মের উপদেশ এবং অঙ্গভানিতে 

দেষ কথন । ১৩ 
৬। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা কথন, অবস্থাভেদে দার সকল জারী আ্বাহুতির 

প্রশংস। ও ফল নির্দেশ। ৪--৬ 

৭। জ্ানরহিত কর্ম ও বর্মীসক্ত অজ্ঞ জনের ি্দাপূর্বক পুনরাবৃত্তি 

কখন। রি ৭-_-১৩ 

৮। সগ্খগ বরনষজ্ঞানসম্পর অদেটিঠ পাল সাংসারিক ফল- 

লাভ কথন | ... ১১--০ 

৯। সাংসারিক কর্মমফলে বৈরাগ্য লাভের পর ব্রঙ্গজানোপদেশের জগ্ 

ন্ধবিৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ এবং গুরুর পক্ষেও উপযুক্তশিষ্যে ব্রহ্গজ্ঞানো- 

পদেশের বিধি । ' ৃ ১২--১৩ 

দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে-_ 
১*। সত্য স্বরূপ অক্ষর ব্রদ্ম হইতে অগ্রি্ফলিঙ্গ দৃষ্টান্তে বিবিধ জীবোৎপত্তি- 

কখন । ১৭ 
৯১। অক্ষর পুরুষের সর্বকারণত্খ ও সর্বাখ্মকত্ব ও অপ্রাণত্বাদি কথন এবং 

ভঘিজ্ঞানের ফল অবিস্তানিবৃত্তি কথন। ২১৯, 



০ 

দ্বিতীয় খণ্ডে-_ 
বিষয় " গ্লোক-সংখা। 

হইতে- পর্য্যস্ত। 
১১। ব্রঙ্গের সর্বভূতে গুহাচরত্ব ও সর্বাশয়ত্ব কথন এবং তাহাকে লক্ষা 

করিবার উপদেশ। ..., উই 
১২। অক্ষর ব্রত্ধজানের উপার-কখন-প্ঙ্গে প্রণব প্রন্ুতির ধনুরাদি ভাবে 

রূপককল্পন! এবং লক্ষ্য বঙ্গের রূপ নির্দেশপূর্বক তদ্দিজ্ঞানের ফল কথন । 
৩---৯ 

১৩। কুর্দি জ্যোতিঃ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তিনিই ৃূর্যাদি 
জ্যোতির প্রকাশক ইহা প্রতিপাদন এনং তদিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান কথন । 

১০---১২ 

তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে 
১৪। দেহকে বুক্ষর্ূপে এবং জীব ও পরমাথ্মাকে ঢইটি পক্গিন্ূপে কীর্তন | 

একই দেহ-বুক্ষে উভয়ের বস্তান, এবং জীবের ভোক্তহ্ব আর পরমাস্ম/র 
মঅভোকৃত্ব--গুঁদাসীন্ত কথন । ১১ 

১৫। ব্রঙ্জ্জের বন্মসারূপ্যলাভ এবং সর্ধশেষ্টত্ব কথন । , ৩-__৪ 
১৬। ব্রঙ্গজ্ঞানে তহজ্ঞানের নহকাদ্দী সত্যাদি সাধন নিযপণ ও ততপ্রশংসা । 

| রা নি 5 ৫__৬ 
১৭। বর্গের ছজ্ঞেয়ত্ব ও তঢপলব্ির তীঁন্ত চিত্ত শ্ুদ্ধির একাস্ত আবশ্তকতা 

কথন। রি 3 ৪ পি ৯:৪ 

দ্বিতীয় খণ্ডে-_ 
১৮। কামনা-বিহীন মুমুক্ষুর পক্ষেই আম্মদর্শনের স্থুলভত্ব কথন । ১__২ 
১৯। একমাত্র অভেদান্ুসন্ধান ভিন্ন কেবল পদ-পদার্থাদি জ্ঞানে আত্ম- 

দর্শনের অসম্ভাবনা কথন । ৩---৪ 
২০। আত্মবিৎ পুরুষের কতরুত্যতালাভ, দেহত্যাগের স সঙ্গেদেহোপাদান 

প্রাণাদি পঞ্চদশ কলায় নিজ নিজ কারণে বিলয় গ্রাপ্তি এবং র্কোপাধি পরিত্যাগ- 
পূর্বক নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কথন। ৫৯ 

২১। ব্রহ্গবিচ্যা সম্প্রাদানের স্হা পাত্র নির্দেশ এবং ধ শান্ার্থের উপ- 
সংহার। | ঠা ১০-_+১১ 

স্থচিপত্র সমাপন । 



অথর্ববেদীয়- 

মুণ্ডকোপনিয়ৎ 
শান্কর-ভাষ্যসমেতা | 

অথ প্রথমমুণ্ডকে 
প্রথম খণ্ডঃ। 

1 ও ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ 
তদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। দ্র পশ্েমাক্ষ ভির্যজত্রাঃ। 
স্থিরৈরসৈস্তষট বা সম্তনুভি। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥ | 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ॥ 
হে দেবগণ, আমর! কর্ণ দ্বারা ষেন উত্তম বিষয় শ্রবণ করিতে পাই, 

চক্ষু দ্বারা যেন উত্তম বিষয় দর্শন করিতে পাই, এবং স্থিরতর অঙ্গ" 

সম্পন্ন দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়। দেবগণের হিতকর থে আয়ু, তাহ 
যেন ভোগ করিতে পাই॥ , 

ূ " ভাষ্যাবতরণিক! | 
গু ॥ '্রহ্ধা দেবানাম্* ইত্যাদ্যাথব্বণোপনিষৎ (১)। 

(১) ব্রঙ্ষোপনিষত' 'গতোপিনিধৎ' প্রভৃতয় আধর্ববপবেদক্ত বহবা উপনিষদঃ সন্তি ; তাসাং 
শারীরকেহমুপযোগ্িত্বেন অব্যাচিত্যাসিততাৎ 'অনৃষ্ত্বাদিগুণকো! ধর্টোক্তেঃ  টউত্যাদাধি- 
করণে।পযোগিতয়। মুণকন্ত ব্যাচিখা।সিতন্ত প্রতীকমাদত্তে - বর্গ! দেবানাবিত্টাদযাধব্বণে।প- 
নিষদ্* ইতি, ক *ঞ। 

নন ইয়মুপনিবর্দ মন্রয়াপা ; অঙ্্।ণাঞ্চ “ঈশেত্ব। ইত]।দীন।ং কর্ধসন্ত্েনৈব প্রয়োজন- 
ব্বদ। এতেয।ং চ মন্্ণং কর্দদহ বিনিযে|জ €-প্রমাণ।নুপলন্তেন তৎনন্বন্ধাসস্তবাৎ দিপুর 



মুণগ্ডকোপনিযৎ । [ প্রথম: 

অন্তাশ্চ (২) বিষ্তা-সম্প্রদায় কর্তৃ-পারম্পর্ধ্যলক্ষণ-সন্বন্ধঘাদাবেবাহ স্বয়মে স্তত্যর্থম। 

এবং হি মহত্তি; পরমপুরুযার্থসাধনত্বেন গুরুণায়।সেন লব্ধা বিদ্যেতি শ্রোতৃবুদ্ধি- 

প্ররোচনায় বিদ্তাৎ মহীকরোতি ; স্তত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিগ্যায়াং সাদরাঃ 

প্রবর্তেরন্লিতি 1 গুয়োননেন তু বিষ্ঠায়াঃ সাধ্য-সাধনলক্ষণসম্বন্মুত্তরত্র বক্ষ্যতি,__ 

ভিস্যতে হদয়গ্র্থি:/ ইত্যাদিনা | অত্রচ অপরশব্দবাচ্যায়াম্ খগ্রেদা দিলক্ষণায়।ং 

বিধি-প্রতিষেধমাত্রপরায়াৎ বিদ্তায়াং দংসারফারণাবিগ্যাদিদৌষনিবর্তকত্বৎ নাস্তীতি 

স্বয়মেবোক্তা পরাঁপর-বিদ্ধা- ভেদকরাপূর্বর্কম্ * 'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ” ইত্যা- 
দিনা; তথ। পর-প্রাপ্তিসাধনং সর্ব-স।ধন-সাধ্যবিষয়-বৈরাগ্যপূর্বকৎ গুরুপ্রসাদ 

লভ্যাৎ ব্রহ্মবিদ্যামাহ “পরীক্ষ্য লোকান্+ ইত্যাদিনা | 'প্রয়োজন অদরুদ্ত্রবীতি 

“ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মেব ভবতি”্ইতি, “পরামৃশ্াঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ষে” ইতি চ। 

জনতদ্ ব্যাচিখ্যাসিতত্বং ন সম্তবতি ; ইতি শঙ্কমানভ্তেতরং-পসতযং কর্শসন্বদ্বাভাবেহপি 
ব্রহ্মবিদা-প্রকাশন-সামর্থ1ৎ বিদ্য়। সম্বন্ধে! ভবিষাতি। ইতি আনঙ্গগিরিঃ। 

অভিপ্রীয় এই যে, অধর্্ববেদম:ধ্য 'ব্রক্ষে।পনিষৎ গগর্ভোপনিষৎ' প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষং 

আছে; কিন্ত শারীরক.সুত্র বেদাস্তদর্শনে ই সকল উপনিষদের সাক্ষাৎ উপযোগিত। ন। থাকায় 
সে.নকলের ব্যাখ্যা কৌন প্রয়েজন নাই ; অথচ, “মদৃষ্থত্বাদি গুণকে। ধর্মে [ক্েঠ” (১1২১১) 

এই শারীরক হৃত্রে মুণ্ক শ্রতি পরিগৃহ্ীত হওয়ায় অবশ্ঠ ব্যাখেয় হইতেছে ; এই কারণে 
ভাষ্যকার “ব্রহ্মা দেবানাং" ও ''আধর্বণোপর্নিবৎ শব্দ দুইটির উল্লেপ করিয়াছেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে. এই উপনিষৎ্ষ্ট যখন মন্ব।আ্বক, অথচ “ঈশে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্র সন্তই 
যথন ক্রিয়া-বিনিযুক্ত হইয়াই সফলত| লাভ করিয! থাকে, তখন এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রদমুহ 
জিয়া-সন্দ্ধ রহ ম্যন্নিগান নিশ্চয়ই নিরর্থক; নিরর্থক বলিয়াই ত ব্যাথার যোগ্য হইতে পাবে 
না; এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে. হা, এতদুক্ত স্ত্রনমুহের কর্ধসন্বন্ধ বা ক্রি 
বিনিযোৌগ ন। খাকিলেও ব্রঙ্গবিদ্য।- প্রকাশক বলিয়। বিদ্যার দিত নিশ্চঘই সম্বন্ধ লাভ করিবে) 
[ত্রক্গবিদ্য। সম্বন্ধ বশতঃই এ সকলের সফলত্ব এবং সেই সফলত্ নিবন্কনই ব্যাখোয়ত দিদ্ধ 
হহতেছে। 

(২) অস্যাশ্চেতি? বিদ্যায়াঃ সপ্প্রদায়-প্রবর্তক্ক। এব পুরুষা।« নত উৎপ্রেক্ষয। নির্ঘা 
তারঃ; সম্প্র্থারকতৃত্বমপি নাধুন।তনং, বেনানাশ্বাস: স্য।ৎ; কিন্ত, অনাদিপারম্পর্যাগতম্ 

ততোহন।দি-প্রসিদ্ধ-ব্রক্মবিদ্যাপ্রক।শন-সমর্থোপনিষদঃ পুরুষনম্বন্ধঃ সম্প্রদায় কর্তৃত্বপারম্পর্ধয 
লক্ষণ এব, তমানাবেব আহ্েতার্থ:। আনন্দগিরিঃ | 
« অভিপ্রায় এই যে আচার্যপবার পুরুষগণ স্ব সব বুদ্ধি অন্দরে কল্পনা! করিয়। এই বিদ। 
সৃষ্টি করেন নাই; প্রস্থ, গুরু-শিষ সম্প্রদায়ত্রমে জনসমাজে প্রবর্তন। বা প্রচার করিপাছে? 
মাত্র। সেই সম্প্রদংয় প্রবর্তনও যে আধুনিক,যাহার ফলে বিদ্যায় অশ্রদ্ধ! সমুখ্পর হইতে 
পারে, তাহা নহে; কিন্ত অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত গুর-শিষ্যপারম্পর্যযকষে আগত। বর্গ 
বিদা-প্রকাশক উপনিষৎ্দমূহে সছিত আচার্যগণের এই মাত্র সন্থন্ধ যে, তাহার! সম্প্রগায 

সংস্থাপনপুর্্বক শিষা প্রশিধ্য এই ক্রমে বিদার প্রচার করিয়াছেন মাত্র।: উপনিষদের প্রারগ্েই 
সই সম্প্রমায়পার্পর্যীরপ সনবন্ধটি "বক্ষ! দেবানাম্" উনত্যাদি বাঁকো প্রকাশ করিতেছেন ॥ 
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, জ্ঞানমান্রে যগ্ঘপি সর্বাশ্রমিণামধিকারঃ, তথাপি সন্গযাসনিষ্টেব :ব্রঙ্গবিা! 

মোক্ষসাধনং, ন কর্ম্সহিতেতি “'ভৈক্ষচর্য্যাৎ চরন্তঃ” “সন্ন্যাসযোগাৎ” ইতিচ?ক্রন্ 

দর্য়তি। [বগ্তা-কর্ম্মবিরোধাচ্চ ; ন হি ব্রক্গাজ্বৈকত্ব-দর্শনেন সহ কর্ম স্বপ্নেইপি 

সম্পাদয়িতৃং শক্যম্ | বিষ্ভায়াঃ কাল বিশেষাভাবাদনিয়'তনি মিত্তত্বাৎ কাল সঙ্কোচ্- 

নুপপত্তিঃ। বস্তু, গৃহস্থেষু ব্রহ্মবিদ্যামশ্প্রদায়ক্তৃত্বাদি লিঙঈগঃ, ন ছতগ্থিতং স্যায়ং 

বাধিতুমুখ্পভতে। ন হি বিধিশতেনাপি তমঃ প্রকাশ্যয়োরেকত্র সন্ভাবঃ শক্যতে 

কর্, কিমুত লিঙ্গৈঃ কেবলৈরিতি।  * ২. 

এবমুকসন্বন্ধ-প্রয়োজনার। উপনিষদো হল্লাক্ষরং সথবিবরণমারভাতে | রব 

ইমাৎ ব্রহ্গবিদ্যামুপয়ন্ত্যাত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্কিপুরঃসরাঃ সম্তঃ, তেষাং গর্ভজঙ্খী 

জরা-রোগাদ্য ্রপুগৎ নিশাতয়তি পরং ঝা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসারকারণঞ্চ 

অত স্তমবসাদরতি-_বিনাঁশয়তি, ইত্যুপনিতৎ। উপ-নি-পূর্বস্ত সদেরেবমর্থ'বলণাৎ ॥ 
॥৯৫ট 

ভাষ্যাবতরণিকা । 

“ত্রন্ম' দেবানাং” ইত্যাদি- উপনিষংটি অথব্ধ্হবেদীয় উপনিষৎ $ 

শ্রুতি নিজেই স্তরতির (প্রশংসার ) উদ্দেশে ইহার বিদ্যা-সম্প্রদধয়- 

প্রবর্তকগণের পারম্পধ্যরূপ সম্বন্ধ প্রথমেই বলিয়া দ্রিতেছেন, 

অর্থাৎ উত্তরোত্তর কে কাহার নিকট এই বিষ্ভ। প্রাপ্ত হইল্লেন, 

তাহার ক্রম বলিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, এই বিদ্যা পরম 
পুরুষার্থ মোক্ষপাধন ; এই নিমিত্ত মহাত্মারা এইরূপ অতিষ্ট 

প্রভূত পরিশ্রমে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন ; এইরূপ শ্রোতৃঃ 

গণের হৃদয়ে রুচিসমুৎপাদনার্থ বিদ্যার প্রশংস! করিতেছেন। কারণ 

শংসা দ্বারা মনঃপ্রিয় হইলেই বিগ্ভাবিষয়ে শ্রোতৃবর্গ সাদরে 

৪ হইতে পারেন, [ নচেৎ নহে] ৰ 

প্রয়োজনের সহিত ত্রহ্মবিদ্যার সাধ্য-সাধন-রূপ স্ন্ধ অর্থাৎ 

বিদ্য। সাধন বা ফল, আর প্রয়োজন তাহার সাধ্য ইহা “*ভিদ্যতে 

হৃদয়-গ্রস্থিং+ ইত্যাদি ধাক্যে কথিত হইবে । এখানে কেরলই: রি ধিক 

নিষেধ প্রতিপাদনে তৎপর, অপর-_শব্দবাচ্য খ্থেদাদি বিদ্যার 
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( অপর! বিগ্যাতে ) যে, সংসার-কারণীভূত অবিষ্ভাদি দোষ নিবত্তিত 
হয় না, ইহা নিজেই, পরা ও অপর! বিদ্যার বিভাগ নিরপণপূর্ব্বক 
যাহারা অবিদ্ার মধ্যে বর্তমান” ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন; অনন্তর “কর্ম্মফল-সমূহ পরীক্ষা করিয়া” ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারাও সাধন-সাধ্য (ক্রিয়াসাধ্য ) সর্ধ্ববিষয়ে বৈরাগ্য-প্রদর্শনগুর্র্বক 
পরক্রহ্ধ প্রাপ্ির উপাঁয়ভূত গুরুপ্রসাদ-লভ্য ্রহ্মবিদ্ঠা বজিতেছেন। 
তাহার পর 'ব্রদ্ষবিৎ পুরুষ ব্রন্মাই হন+, এবং "সকলে পরমামৃতম্বরূপ- 
প্রাপ্ত বিমুক্ত হন'। এই সকল বাক্যেও বিষ্ভার প্রয়োজন বারংবার 
বলিতেছেন । 

ফদিও জ্ঞানলাভে সমস্ত আশ্রমবাসীরই অধিকার তুল্য; 
তথাপি ব্রহ্ধবিদ্যা যে কেবল-সন্ন্যাস-গত হইয়াই মোক্ষ-সাধন হয়, 
কর্ম-সহকারে হয় না, ইহাও “সংন্াস অবলম্বনপৃবর্বক [ যাহার1] 
ভৈক্ষ্যচর্ধ্য! আচরণ করেন, ইত্যাদি "বাক্য বলিয়! প্রদর্শন করি- 
তেছেন। বিষ্তা ও কর্মের পরস্পর বিরোধও ইহার অপর হেতু; 
কারণ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বাম্ুভৃত্তির সহিত একত্র কর্্ম সম্পাদন করা 
স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। বিশেষতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে কাল-বিশেষের 

কোন নিয়ম নাই ; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বাঁ উৎপত্বি-কারণ 

সম্বন্ধেও কোন নিয়ম থাকিতে পারে না; এই কারণে কালবিশেষ 
দ্বারাও উহার সঙ্কোচ কর! যুক্তিসিদ্ধ হয় না। 

গৃহস্থগণের সন্বন্ধেও যে, ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্তক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব- 
সূচক নিদর্শন দেখা. যায়, তাহা কখনই পুর্ব্বপ্রদগিত স্থিরতর 
নিয়মের বাধা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, শত শত বিধি দ্বারাও 

আলোক ও অন্ধকারের একত্র সন্তাব সম্পাদন করিতে পারা যায় 
না; এরূপ স্থচক বাক্যের আর কথা কি? এইরূপে যাহার সম্বন্ধ ও 

প্রয়োজন কথিত হইল, সেই উপনিষদের (এই মুগ্ডকোপনিষিদের ) 

অল্লাক্ষরযুক্ত ( অনতিবিস্তীর্ণ ) বিবরণ গ্রন্থ আরন্ধ হইতেছে -_ 
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যে সকল সজ্জন শ্রদ্ধা-ভক্তি-পুরঃসর এই ব্রদ্মবিষ্ভাকে আত্ম- 
ভাবে আশ্রয় করেন, ইহ তাহাদের গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও রোগাদি 
অনর্থরাশি বিনষ্ট করে, অথবা! ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটায় এবং সংসার- 
কারণীভভূত অবিষ্যাপ্রভৃতি দোষসমূহ অবসন্ন করে-বিনষ্ট করিয়া 
দেয় বলিয়। [ ব্রহ্মবিষ্তা ] উপনিষৎ-পদবাচ্য হয়' । কারণ, উপ +নি 

পূর্বক সদ্ ধাতুর এইরূপ অর্থই স্মরণ কর! হইয়া! থাকে (৩)। 

ও ॥ ব্রহ্মা দ্েবানাং প্রথমঃ সম্বভূব। 

বিশ্বস্ কর্তা ভূবনস্ত গোপা ॥ 

সব্রহ্ষবিগ্যাং সর্বববিদ্ধা-প্রতিষ্ঠাম্ 
অথর্ব্বায় জ্ঞষ্ঠপুজ্রায় প্রাহ ॥ ১॥ 

[ প্রণম্য গুরুপাদাজৎং স্বৃত্বা শঙ্করসম্মতিম। 

মুণ্ডকোপনিবন্ধ্যাথ্যা সরলাখ্যা বিতন্ততে ॥ 

বিশ্বস্ত (জগতঃ) কর্তা ( উৎপাঁদকঃ ), ভূবনস্য ( উৎপন্নশ্ত চ জগত: ) 

গোপা (পালকঃ) ব্রহ্মা ( হিরণ্যগর্ভঃ) দেবানাৎ ( ইন্দ্রাদীনাং ), প্রথমঃ 

[ সন্] সংবতৃব ( প্রাহুরভূৎ )। সঃ (রঙ্গ! ) অথর্ববায় (অথর্বনায়ে) জ্যোষ্ট-ুভ্র র 

সর্কবিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠাং (সর্ববাপাং বিগ্ভানামভিব্যক্কি-হেতু হতাং) ব্রহ্মবিদ্যাৎ 'ব্রহ্মবিষয়াং 

ব্রহ্মণা প্রোক্তাৎ ব! বিদ্যাং পরাপরলক্ষণাং ) প্রাহ ( অকথয়ৎ ) ॥ ১ 

সমস্ত জগতের কর্ঘা ( উৎপাদক ) এবং উৎপন্ন জগতের পরিরক্ষক বর্গ! 

দেবগণের প্রধানরূপে প্রথমে গাছৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এথর্বনামক জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে সর্ববিস্তাঞ্ আকর ব্রহ্মবিচ্া। উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

ব্রহ্মা পরিবুড়ো মহান্ ধর্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যেশব্য্যৈ: সর্বান্ অন্তানতিশেত ইতি। 
দেবানাঁ দ্যোতনবতামিক্জ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধধানঃ সন প্রথমোহগ্রে বা 

(৩) তাৎপধধা__“সদৃ'্ধাতুর অর্থ_বিনাশ গচ ও অবসাদন। উপ অর্থ দীপ বা 
সাষীপা ; «নি'অর্থ-নিশ্চর ওঁ নিঃশেষ । এই ব্রদ্গবিদ্য ন্বীর় সেবকগণের জগ্ম-জরাদি দুঃখ 
বিনষ্ট করে ) সংসারের কারশীভূত অধিদার অবসাদন করে, এবং রন্ধ সন্ত্া্থি সম্পাদন করে 
বলয়। 'উপ[নিষৎ সংজ্ঞ। প্র।ণ্ত হইয়া ধাকে। 
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সম্বভৃব অভিব্যক্তঃ সম্যক স্বাতন্ত্েণেত্যতি প্রায়; | ন তথা, যথা ধর্মাধপবশাৎ 

সংসারিণোহ্ন্টে জায়ন্তে । “যোহসাবতীন্দ্রিয়োইগ্রাহঃ”ইত্যাদিস্থৃতেঃ | বিশ্বস্ত সর্বর্য 

জগতঃ বর্তা উৎপাদয়িতা। ভূবনস্ত উৎপরস্ত গোপা পালরিতেতি বিশেষণং ব্রন্ধাণো 

বিগ্যান্্তয়ে। স এবং প্রখ্যাতমহত্বো ব্রহ্গবিগ্যাং ব্রহ্ধণ: পরমাত্মনো বিগ্যাৎ ব্র্গ- 

বিগ্তাং, “যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্” ইতি বিশেষণাৎ পরমাত্মুবিষয়া হি সা। 

্রহ্ষণা বা অগ্রজেনোক্েতি ব্ন্গবিদ্তা। তাং ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাং 

সর্ধববিদ্যাভিব্যক্কিহেতৃত্বাং সর্ববিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ | সর্ববিদ্যা-বেদ্যৎ বা বস্ত 

অনয়ৈব বিজ্ঞায়ত ইতি, “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতৎ মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্* 

ইতি শ্রুতেঃ। সর্বববিদ্যা প্রতিষ্ঠামিতি চ স্তৌতি বিদ্যাম্। অণর্ধায় জোষ্টপুভ্রায়-- 
জ্যেষ্টম্চাসৌ পুন্রশ্চ। অনেকেষু ব্রহ্মণঃ স্থষ্িপ্রকারেঘন্ততমন্ত সৃষ্টিপ্রকারন্ত প্রমুখে 
পূর্ব অর্ধ স্ষ্ট ইতি জ্যো্ঃ; তশ্মৈ জোস্টপুতরায় গ্রাহ উক্তবান্ ॥ ১. 

ভাষ্যানুবাদ। 

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও এশ্বধ্য দ্বারা সববাতিশায়ী মহান্ প্রভু 

ব্রহ্মা দীপ্তিমান্ ইন্দ্রা্দি দেবগণের মধো নানা গুণে প্রথম অর্থাৎ 

প্রধান হইয়া অথবা তাহাদেরও প্রথমে সম্ভৃত হইয়াছিলেন। অভি- 

প্রায় এই যে, তিনি স্বতন্ত্র বা শ্বেচ্ছাধীন হইয়া যথাযথরূপে অভি- 

ব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অপরাপর সংসারিগণ যেরূপ ধর্্মাধর্্ম- 
পরবশ হইয়া জন্ম লাভ করে, তিনি সেরূপ করেন নাই। কারণ, 

মনুস্মৃতি বলিয়াছেন যে, 'এই যিনি (হিরণ্যগর্ভ ) অতীক্দ্রিয় ও মনের 

অগ্রান্থ ।' [ তিনি"] বিশ্বের__দমস্ত জগতের কর্তা-উৎপাদক, এবং 

উৎপন্ন জগতের গোপ্তা--পালনকর্ত। | উক্ত বিশেষণটি ত্রহ্ম-বিষ্ঠার 

প্রশংসার্থ [ প্রযুক্ত হইয়াছে ]। ঈদৃশ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত সেই ব্রহ্মা 
বরন্মাবিষ্ঠাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থ পরমাস্বা, তদ্ধিষয়ক বিষ্তা-_ব্রহ্ম-বিদ্ভ); 

পরেই 'যাহা দ্বার সত্য অক্ষর পুরুষকে জান! যায়” এইরূপ বিশেষণ 
থাকায় এই বিষ্ভাকে পরমাত্ম-বিষয়ক [বলিতে হইবে], অথবা প্রথম 

জাত ব্রহ্গাকর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়াই ইহ! ব্রহ্মবিষ্ঠা" পদবাচ্য। 



প্রঃ | ] প্রথমং যুগডকম্। ৮ শ 

সব্ববিগ্বার অভিব্যক্তির নিদান বলিয়া অথব। “যাহা দ্বারা, অশ্রুত 

বিষয়ও শ্রুত হয়, মত €( অচিস্তিত) নিষয়ও মত হয় এবং অবি- 

ভ্তাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয়”, এই শ্রুতি অনুপারে জানা যায় যেও 

অন্তান্ত বিছ্যা-দ্বারা যাহ যাহ। জ্ঞাতব্য, এই বিদ্যাদ্বারা তৎসযুদয়ও 

বিচ্ঞাত হয়; এই জন্যই সর্বববিষ্ভার আশ্রয়রঁণ! __“সর্ব্বনিগ্ঠা প্রতিষ্ঠা 

পদবাচ্য হয়। অবশ্য, "সর্ধববিদ্যা-প্রতিষ্ট। এই বিশেষণটি বিদ্যার 

প্রশংসা-নুচক মাত্র, সব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠারূপ। সেই ব্রহ্মবিদ্য। জোষ্ঠ- 

গুজ মথবর্বকে বলিয়াছিলেন। ব্র্মার বহুবিধ স্থৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে 

কোন একটি সৃষ্টির প্রারন্তে প্রথমেই “হখর্র্ খষি স্বষ্ট হইয়াছিলেন ; 

এই জন্য তিনি জোষ্ঠ ; সেই পুক্রুকে বলিয়াছিলেন ৭ ১॥ 

অথর্করণে যাং প্রবদেত বর্গ 

থর্বব তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্গবিদ্যাম্। 

স ভারদ্াজার সত্যবহায় (+)প্রাহ , 
ভারদ্র।ঙ্গেহঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ 

[ ইদানীৎ বিগ্যায়াঃ সমপ্রদায়পারম্পরদ্যমাহ 1 শরর্ববণে” ইত্যাদিনা। ব্রঙ্গা 

(আদিপুরুষঃ মণর্্বণে ( অধর্নমসংজ্ঞকায় খষয়ে ) বাঁধ (ব্রক্ধবিদ্যাং ) প্রবাদেত 

( প্রোক্তবান্); অথর্বা (ব্রহ্ম শব্যঃ ) পুরা (প্রথমত) তাখ | ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তাৎ ) 

্রহ্মবিদ্যাম্ অঙ্গিরে (তন্নামকায় খষয়ে) উবাচ (উক্তবান্)। সং (অঙ্গীঃ) ভারদ্বাজায় 

( ভরদ্বাজবংশজাতায় ) সত্যবহায় ( তন্নামধেয়াক় ) প্রাহ্ [ তাৎ ব্র্মবিদ্যামিতি 

শেষ: )। ভারদ্বীজঃ [পুনঃ] পরাবরাৎ (পরস্মাৎ পরস্মাৎ আচার্যযাৎ অবরেণ 

অবরেণ শিষ্যেণ প্রাপ্তাৎ ব্রহ্মবিদ্যাং) অঙ্গিরদে (অঙ্গিরঃসংজ্ঞকায় খঘয়ে ) 

[ প্রোবাচ ইতি 'শষঃ ] ॥২ 

এখন ব্রন্গবিদ্যা-প্রবর্তক সম্প্রদ য় ক্রম বলা হইতেছে আদি পুরুষ ব্রন্ষা 

অপর্বন্ খধিকে যে ব্রক্মবিষ্তা বলিয়াছিলেন, অপর্বা সর্বপ্রথম সেই বিভ্ধা 

অঙ্গির-নীমক খষিকে বলেন ; তিনি ভরদ্বাজংংশীয় সত/বহকে বলেন ; ভারদ্বাজ 
এ পল প
প
 

1 সত্যবাহায়' ইতি ক্কচিৎ পাঠঃ। 



৮ মুণ্তকোপনিষৎ। [ গ্রথমঃ 

আবার পূর্ব পূর্বব গুরু হইতে পরবর্তী শিষাগণকর্তৃক লব্ধ এই বিস্তা অঙ্গিরা 
গ্াষিকে বলিয়াছিলেন ॥ ২ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

যাম্ এতাম্ অথর্বণে প্রধদেত প্রাবদৎ ব্রঙ্গবিদ্যাং ্রন্মা, তামে ব্রদ্ষণঃ প্রারধাম্ 
অথর্ব পুরা পুর্ব উবাচ উক্বান্ অঙ্গিরে অশ্লীরনায়ে ব্রক্মবিদ্যাম্। স চাঙ্গীঃ ভার- 

দ্বাজায় ভরগ্বাজগোত্রায় সত্যবহায় সত্যবহনায়ে প্রাহ প্রোক্তবান্। ভারঘ্বাজঃ 

আঙ্গরসে শ্বশিষ্যায় পুক্রায় বা পরাবরাং পরম্মাং পরম্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরা, 

পরাবরসর্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্পের্বা, তাং পরাবরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২ 

ভাষ্যান্থবাদ। 

ব্রহ্ম এই যে ব্রহ্ম-বিগ্তা থবর্বকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা হইতে লব্ধ 

সেই বিদ্ভাকেই শাবার অথব্ব! প্রথমে অঙ্গির-নামক খধির উদ্দেশে 
বলেন; অঙ্গির আবার ভারদ্বাজ-_ভরদ্বাজগোত্রীয় সতাবহকে অর্থাৎ 

সত্যবহ-নামক খষির উদ্দেশে বলেন; ভারদ্বাজ আবার অঙ্গিরসনামক 
স্বীয় শিষ্য কিংব! পুত্রের উদ্দেশে সেই পরাবর! বিদ্যা বলিয়াছিলেন। 
“পরাবরা” অর্থ-_পুর্ধ পূর্ব | আচার্য | হইতে অবর--শিষ্যগণ- 
কতৃক প্রপ্তা ; অথন| পরাবিগ্ভা ও অনরা বিগ্ভার যাহা যাহ! 

জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ইহার অন্তর্নিহিত আছে। [ শেষ বাক্যে 

ক্রিয়াপদ না থাকিলেও ] পূর্বোক্ত 'প্রাহ' ( বলিয়াছিলেন ) এই 

ক্রিয়ার সহিত সন্বদ্ধ করিতে হইবে ॥ ২ 

শৌনকো হ বৈ মহাশালোইঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। 
কন্সিন্ন, ভগবে| বিজ্ঞাতে সর্ববষিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ 

মহাশ!লঃ (গৃহস্থপ্রধানঃ ) শৌনবঃ (শুনকনন্দনঃ ) হ ( এতিহৃস্চকৎ ) 

বৈ (প্রসিদ্ধ) বিধিবং ( যথাবিধি) উপদন্নঃ ( উপস্থিতঃ সন্) অঙ্গিরদং 
( তক্লামকৎ ভারঘ্বাজশিষ্যং ) পঞ্রচ্ছ (পৃ্টবান্)। হু ('ও্নে বিতর্কে বা) ভগবঃ 

( ভগবন্:) কশ্সিন্ (বস্তি) বিজ্ঞাতে [ সতি ] ইদৎ ( পরিদৃশ্যমানং ) সর্ব (জগৎ) 
বজ্ঞাতং (বিশেষেণ জঞানগোচরং) ভবতি? ইতি ॥৩ 



খওডঃ। ] গ্রথমঃ সুগ্ডকঙ্। নু 

গৃহন্বপ্রধান শৌনক যখাবিধি উপস্থিত হইয়া অন্বিরাকে দিজস! 

করিয়াছিলেন, _ভগবন্, কাহাকে জানিলে এই সমস্থ (জগৎ) বিজ্ঞাত কয়? ৩ 
শাঙ্করভাষ্যম্। 

শৌনকঃ শুনকগ্জাণতাং মহাশালো মতাগৃঃস্: মঙ্গিরসং ভারঙ্বাঙ্-শিষামা- 

চাধ্যৎ বিধিবদ্ যথাশাস্্বমিত্যেতৎ; উপদন্ন উপগঞ্জঃ সন্ »পগ্রচ্ছ পৃষ্টবান্। 

শৌনকাঙ্গিরসোঃ সম্থন্ধাদর্ধাক্ বিধিবদ্বিশেষণাত্তাবীঁং উপসদনবিধে: পূর্বেষাম- 

নিয়ম ইতি গম্যতে | মর্ধাদাকরণার্থং বিশেষণম্। মধ্যদীপিকা গ্ঠায়ার্থ, ৰ1 

বিশেষণম্ত অন্মবাদিঘপি উপপদনবিপেরিষ্টত্বাং। কিমত্যাহস্ কন্মিন নু তগ-বা 

বিজ্ঞাতে, জু ইতি বিতর্কে, ভগবো! হে লগবন্ সর্বাং ধর্দিদদং বিজ্ে়ং বিজ্ঞাতং 

ধিশেষেণ জ্ঞাতম অবগত ভবতীতি 'একন্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ন্বিস্তবতি,, ইতি শিষ্ট* 
প্রনাদং শ্রুচবান্ শৌনবঃ তদ্বিশেষং বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ বন্সিষ্লিতি বিতর্করন্ 

পপ্রচ্ছ। অথবা, পোকলা মান্তদৃষট্া! জ্ঞাত্ৈ? পপ্রচ্ছ | সম্ভি হি পোকে হ্বর্ণাদি- 

শকলভেদাঃ শ্বর্ণত্বাগ্তেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মান! লৌকিকৈঃ1 তথ! কিং নু অতি 

নর্ধন্ত জগছেদশ্যৈ *ং কারণং, বত্রৈকস্থিন (ক) বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি। 

নন্ববিদিতে হি 'কম্মিন্' ইতি প্রশ্নোইনুপপন্নঃ 7) “কিমন্তি তৎ" ইতি তদা প্রশ্নো 
মুক্তঃ ; দিদ্ধে হ্ৃপ্তিত্বে কশ্রিন্নিতি সাং; বপা কন্মিক্পধেরমিতি। ন, অক্ষর" 

ব'ছল্যাদায়াস-ভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব __কিন্বৃপ্তি তদ্ ধন্শি্লেকশ্শিন বিজ্ঞাতে 

সর্ধণেবিৎ শ্যাদিতি ॥ ৩ 

ভাষ্য ছুবাদ। 
মহাশাল শর্থং শ্রেষ্ঠ গৃহস্থ শুনকপুজ্র--শৌনক ভারদ্বাজশিষ্য 

আচাধ্য অঙ্গরার নিকট যথাবিধি_-শান্ত্রাম্সারে উপসন্ন বা 
উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন ।__-শৌনক ৪ অঙ্গিরার গুরু- 
শিষ্য সন্বন্ধের পর্বে “বিধিবৎ' বিশেষণ ন1 থাকায় জানা যায় যে, 

তৎপূর্ববস্তাদিগের সম্বন্ধে উপসদন”-বিধির কোন নিয়ম বা আবশ্যকতা 

ছিল না। [ এখান হইতেই যেঃ উপসদন-পদ্ধতি আরন্ধ হইল, এই ] 
সীম! নির্দেশাথ? অথবা আমাদের পক্ষেও যখন উপসদন-বিধি 

অভীষ্ট র! বাঞ্ছনীয়, তখন “মধ্যদীপিকা' ন্তায়ে “বিধিবং, বিশেষণটি 
(ক) যদেকন্মিন ইতি কচিৎ পাঠ: 

ঙ 

টি 



১০ যুণফোপনিযৎ। [প্রথম 

। প্রন হইয়াছে ] (৪) । কি? [ বলিয়াছিলেন? ] তাহা! বলিতে- 

ছেন পকন্মিন্ ছু ভগবো বিজ্ঞাতে” । এখানে "মু শব্দের অর্থ বিতর্ক 
(সংশয় ) হে তগবঃ !_-ভগবন্! কোন্ পদার্থটি বিজ্ঞাত হইলে, 
এই সমস্ত বিজ্ঞেয় বন্ঘ, ঘিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞাত_অবগত 
হইয়াথাকে। একটি জানিলেই যে, সর্র্ববিং হওয়া যায়, শৌনক 
এইরূপ শিষ্টপ্রবাদ (সাধুজনের উক্তি) জানিতেন ; তাই তিনি 

তদ্ধিযয়ে বিশেষ ব্যবস্থা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া «“কোন্টি' এইরূপ 

বিতর্কপূর্ধ্বক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অথবা, সাধারণ দৃষ্টিতে জানিয়াই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; সাধারণ লোকেরাও যেরূপ স্থবর্ণত্বাদ্দির একত্ব- 

বিজ্ঞানে স্থবর্ণাদির অংশগত ভেদসমূহ অবগত হইয়া থাকে। 
সেইরূপ বিভিন্নপ্রকার সমস্ত জগতেরও এমন কোনও একটি কারণ 

আছে কি, যাহাতে একটি মাত্র বিজ্ঞাত হইলেই সমস্ত জগৎ 
বিজ্ঞাত হইতে পারে ? 

প্রশ্ন হইতেছে যে, পূর্বে যে বিষয় জানা নাই, তদ্দিষয়ে ত 
কশ্মিন্* (কোন্টি), এইরূপ প্রশ্ন উপপন্ন হইতে পারে ন1? পরস্ত তখন 
"সেরূপ কি বিছু আছে? এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয়। কেন্সনা, 
অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেই তদ্ধিষয়ে “কন্মিন্" (কোন্টি) এইরূপ বিশেষ 
প্রশ্ন হইতে পারে; যেমন 'কোথায় স্থাপন করিতে হইবে ?, 
[ এইরপ প্রশ্ন হইয়া থাকে ]1 না--এ আপত্তি হইতে পারে না; 
[ এরপ প্রশ্নে] কথা বাড়িয়া যায় ; স্বৃতরাং শ্রমবাহুল্য ঘটে ; সেই 
ভয়ে [ এই প্রকার ] অন্প কথায় প্রশ্ন করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় 
যে, এমন পদার্থ কি আছে, একটি মাত্র যাহ! জানিলেই সর্বববিং 

হইতে পার। যায় ( ৫)॥৩। 
(৪) তাংপর্ধ্য_-ষধ্যস্থলে দীপ খাঁকিলে সে যেমন উতর দ্রিকই প্রকাশ করে, সেইরূগ এই 

*বিিবৎ' বিশেষপটিও পৌনক ও তৎপরবত্াঁ শিষাদিগেরও উপসদনের বিধি জ্ঞাপন করিতেছে 

(৫) ত্াৎপর্যা--প্রশ্কর্তার যে বিষয়টি কোন এক রকমে জান থাকে তথ্বিষয়েই বিশেষ 
জিজ্ঞানার অভিগ্রায়ে 'কোন্টি' ( কম্সিন্) ইত্যাদি প্রক।র কোন বিশেষভাবে প্রশ্ন হইতে পারে ; 



খ্ডঃ। ] প্রথন: যুণ্ডকম্। ১৯ 

তম্মৈ স হোবাচ। দঘ্বে বিছে বেদিতব্য ইতি হু ম্ম 

যদ্ ব্রহ্মবিদে! বদন্তি--পর! চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥ 

[ শৌনক-প্রশ্নস্যোত্তরং বক্ধ,মুপক্রমতে “তন্মৈ" ইত্যাদি ॥ ]_ সঃ (অঙ্গিরাঃ) 

হ (এঁতিহো) তশ্মৈ (শৌনকায়) উবাচ ৫ উক্তকান্)_যৎ ব্রক্ষবিদঃ 

( বেদতত্জ্ঞাঃ ) হম্ম (কিল) পরা (পরমাত্মরিষয়া ) চ, অপর ( ধর্মমাধর্মাদি- 

বিষয় ) চ( অপি )* এব (নিশ্চয়ে )*্বে ( পরাপরা-লক্ষণে ) বিদ্বে (জ্ঞানরূপে ) 

বেদিতব্যে (জ্ঞাতব্যে) ইতি বদস্তি (কথয়স্তি) [বস্তি ম্্ ( উক্তবস্তঃ, 

ইতি বা) ] ॥৪ 

অঙ্গিরা শৌনকের উদ্দেশে বলিলেন যে, 'ব্রহ্মবিদ্গণ ( বেদতাৎপর্ধ্য- 
বেত্তারা ) এইরূপ বলিয়া! থাকেন যে, পরা ও অপরা, এই দুইটি এবিস্তা অবশ্ঠ 

জানিতে হয় ॥৪ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ । 

তশ্মৈ শৌনকায় সঃ অঙ্গিা 'আহ কিলোবাচ। কিমিতি ? উচ্যতে-_ছ্ধে 
বিছ্যে বেদিতব্যে জ্ঞাতব্যে ইতি। এবৎ হস্ম কিল বধ্ব্রহ্গবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ 

পরমার্থদগ্িনো ব্দস্তি। কে তে ৪ ইত্যাহ--পরা চ পরমাত্মবিস্তা, অপরা 

চ ধন্মাধর্মসাধন-তৎফলবিষয়া | 

নম “কম্মিন্ বিদিতে সর্বববিস্তবতি' ইতি শৌনকেন পৃষ্টম্; তন্মিন্ বক্তব্যেই- 

পৃষ্টমাহ অঙ্গিরা “দ্বে বিস্তে” ইত্যাদি । নৈষ দোষঃ, ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনদ্য। 

'অপরা হি বিগ্া, অবিস্তা সা নিরাকর্তব্যা; তদ্থিষয়ে হি বিদ্রিতে ন কিঞ্িৎ 

পরস্ধ, যাহার ধে বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহার পক্ষে কখনই সেই অবিচ্োত বিষয়ে কোন্ 
বিশেষভাবে প্রক্চ উথিত হইতে পারে না; বরং সেই বিষয়ের আত্তিত্ব বিষয়েই প্রশ্ন হুইক্গে পারে। 
যেমন,_-যে লেক কখনও পণ্ড জানে ন!; মে কখনই দ্রিজ্ঞসা করিতে পারে না যে, “কোন 
পশুটি কিরূপ? বরং এরূপ কোন প্রানী আছে কি, যাহার নাম পশু ? এইরপ প্রপ্ন করাই তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক । আলে!চা স্থলে সে কথ; কারণ, শৌনক যদ্দি পূর্বে জানিতেন বে 
এক বিজ্ঞানে সর্ধববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে, তাহ] হইলেই ভাহার পক্ষে এইরূপ বিশেষ প্রশ্ন 
সঙ্গত হইতে পারিত। কিন্ত তিনি এর বিষয় জানিলে আর শিষাতাবে উপস্থিত হইয়। গ্রিজ্ঞাসা 
করবেন কেন? সথতরাং এ্রবপ প্রশ্ন না হইয়। প্রশ, হইতে পারিত যে, তগবন্, এরপ কোনও 

কিছু আছে কি? একটিমাত্র যাহা জানিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পার! হায় ? াব্যক!র 

তহুত্বপ্পে বলিতেছেন বে,__হ| কথা সত্য ঘটে, কিন্তু আরতি এত-অধিক কথা বলিতে নারাজ; 

ভাই আসলাঘবার্থ সংক্ষেপে অল্প কথায় 'কশ্মিন' এইরূপে প্রশ, কারয়াছেন। | 



৯২ মুণ্ডকোপনিষৎ। [ প্রথম: 

তত্বতো| বিদিতং স্যাদ্ ইতি; 'নিরাকৃত) হি পূর্ববপক্ষৎ পশ্চাৎ সিদ্ধাস্তো বক্তব্যে 
তবতি' ইতি স্থায়াৎ ॥ ৪ 

ভাষানুবাদ। 

আবার সেই অক্গিরা সেই শৌনকের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন ; 
কি? [তাহ] বলা হইতেছে» +ছুইটি বিগ্ভ! জানিতে হইবে, ইহ 

ব্রহ্ধবিৎ__বেদাথণভিজ্ক অথাৎ পরমার্থদশিগণ বলিয়। থাকেন। 

সেই দুইটি কি? তাহ! বলিতেছেন--পরা ও অপর! । পরমাত্মবিষয়ক 
বিদ্যা। পর1, আর ধর্ম, অধর ও তৎসাধনবিষয়ক বিগ্ভ। 'অপরা। 

ভাল্ল, শৌনক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কোন্টি বিও্াত হইলে 

সর্বজ্ঞ হইতে পারা যায়; এখানে তাহাই বলা আবশ্তক ; কিন্ত 
অঙ্গিরা তাহ। না বলিয়! 'ছুইটি বিষ্ঠা" ইত্যাদি অজিজ্জামিত বিষয় 

বলিতেছেন ! না)-এ দোষ হয় না), কারণ প্রশ্নোত্বরটি ক্রম- 

সাপেক্ষ । [অভিপ্রায় এই যে,__অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই 

বটে; কেন না, অপর! বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় বিজ্ঞাত হইলেও বস্ত্বতঃ 

কোন তত্বই বিদ্িত হয় ণা। অতএব পপ্রথমকল্পসিত (অসৎ) পক্ষ 

গ্রতিষেধ করিয়া পরে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতে হয়* ; এই নিয়মানুসারে 

অপর বিদ্যার প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক | | উক্ত ক্রম-নিয়মানুসারে 

প্রথমে প্রত্যাখ্যেয় বিষয় নির্দেশ করিয়া, পশ্চাৎ সিদ্ধান্তরূপে এক- 

বিজ্ঞানে সর্ধ-বিজ্ঞানরূপ পর] বিদ্যার বিষয় বণিত হইবে ]॥ 8 

তত্ত্রাপরা-- খখেদে। যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্বববেদ; শিক্ষা 

কল্লে। ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো! জ্যোতিষমিতি । অথ পরা-_ 

যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥ 

[ ইদানীং পরাপরবিস্তয়োঃ স্বূপৎ বিভজ্যাহ তন্ত্রেতি। ]- তত্র (তয়োঃ 

পরাপরয়োঃ মধ্যে) অপরা [বিদ্যা] [উচ্যতে]। [কা সা? ইত্যাহ] 
খগ্যো, যজূর্ষেদঃ। সামবেদ$, অথর্ববেদঃ, [ এতে চত্বারো বেদাঃ ] শিক্ষা 



৮ পিপাসা পপ 

খঞ্ডঃ। ] প্রথমৎ সুওকম্। ১৩ 

( বর্ণোচ্চারণাদিবিষয়কঃ গ্রন্থঃ), কল্পঃ ( কর্মানুষ্ঠানজ্ঞাপকঃ শ্রোতসত্রগ্রস্থঃ), 
ব্যাকরণং, নিরুক্তং € বৈদিকশবান।ম্ অর্থপ্রকাশকং ), ছন্দঃ, জ্যোতিষং, 

[ এানি বট. বেদাঙ্গানি ) ইতি, (ইতি শন্দঃ অপর! বিদ্যা সমাপ্ডরিন্চকঃ ) 

[অপরাণ্যপি শান্্রাণি ষথাযোগম্ অন্ৈবান্তর্ভাব্যানি ইত্যাশয়ঃ] | অথ (অনস্তরং ) 
পরা [ বিদ্যা) [উচ্যংত 1. [কাসাঃ ইত্যাহ | য়] & বিদযয) তৎ ( অনস্তর- 

মেব কথ্যমানং ) অক্ষরং (ব্রহ্ম ) অধিগম্যতে ( অভিন্নতর! প্রাপ্যতে) ॥৫ 

সেই উভয় বিদ]'র মধো [ প্রথমে ] অপর! বিপযা কখিত হইতেছে-_খাণ্েদ, 

যজুর্বেবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা কল্পহত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশান্ত 

ও জোতিষ। অনস্তর পরা বিদ| কথিত হইতেছে। যাহ! দ্বারা সেই কক্ষর 

ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৫ 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

তত্র কা অপরা ? ইত্যচাতে-_খখ্বেদো য্ুর্কেদঃ সামবেদোহ্থর্ব্ববেদ 
ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তৎ ছন্দো জ্যোতিষম্ 
ইতাঙ্গানি যু এষ! অপরাবিদ্যা উক্তা( খ)। অধেদানীমিয়ং পরা বিদে]াচাতে_ 
বয়] তৎ বক্ষমাণবিশেষণমক্ষরমধিগমাতে এপ্রাপ)তে , অধিপূর্বসা গমেঃ প্রায়শঃ 

প্রাপ্তার্থত্বাৎ ; ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমাথস্য চ (গ) ভেদোহস্তি ; অবিদ্যারা 

অপায় এব হি পরপ্রাপ্ডির্নাথাস্তরম্। 
ননু খণ্বেবাদিবাহা! তহি সা কথং পরা বিদ]। স্যান্মোক্ষদাধনঞ্চ ? “যা বেদ- 

বাহাঃ স্থতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কৃদৃষ্টয়ঃ” (ঘ) ইতি হি ম্মরন্তি । কুদৃষ্টিতবান্িশ্ষলত্বাদ- 
নাদেয়। শ্তাৎ ) উপনিষদাঞ্চ ধগ্রেদাদিবাহ্ত্বং জ্যাৎ। খণ্েদাদিত্বে তু পৃথকৃকরণ- 

মনর্থকম্ *'অথ পল্তা” ইতি | ন; -বদ্যবিজ্ঞানপ্য বিবক্ষিতত্বাৎ । উপনিষদ্- 

" বেদ্যাক্ষরবিধয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতৎ, 
নোপনিষচ্ছবরাশিঃ । বেদশব্দেন তু সর্কত্র শব্দরাশিবিবক্ষিতঃ । শবরাশ্ত- 

ধিগমেহপি যত্বাস্তরেণ গুর্বভিগমনাদিলগ্ণৎ বৈরাগ্যঞ্চ নাক্ষরাধিগমঃ । সম্ভব- 

তীতি পৃথকৃকরণৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা বিদ্যা ইতি বথনঞ্চেতি ॥ ৫ ॥ 
শপ শী িশীপিশসীপিী নি শক সাম্ 

(খ) নঙ্গতোইপি 'উক্ত' ইতি পাঠঃ বছুষু পুস্তকেধু নেপলভ্যন্ে | 
(শ) “নার্ধস্য ভেদং' হতি কচিৎ পাঠ । 
(ঘ) “যশ কাশ্চ কুদৃষ্ট়১ উত্তাংশং সাধীরানগপ বহুসু পুস্তকেষু প্রিতাক;। 
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ভাব্যানুবাদ। 

তন্মধ্যে অপরা কি? তাহা বলা হইতেছে_খখেদ, যজুবেরদ, 
সামবেদ ও অথবর্বেদ, এই চারিটি বেদ , শিক্ষা, কল্পস্, ধ্যাকরণ, 
নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্,ও জ্যেতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ ; ইহাই শ্রপরা 
বিষ্য। বলিয়া উক্ত।,অতঃপর এখন পর! বিছ্য। কথিত হইতেছে__ 
যাহ! দ্বারা সেই বক্ষ্যমাণ বিশেষণবিশিষ্ট অক্ষর ত্রহ্মকে অধিগত 
ভথণং প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কারণ “অধি? পূর্বক 'গম? ধাতুর 'প্রাপ্ধি 
অথই প্রায়িক ; গার পরমাত্ম লাভ ও মবগতির যে অর্থগতও 
কোন ভেদ আছে, তাহ নাই : কারণ, পরপ্রাপ্তি মর্থ অবিদ্যাধ্বংস 
ছাড়া আর কিছুই নহে। 

- ভাল, পরা বিদ্যা যদি ঝগেদাদির বহিভূতি হইল, তাহ। হইলে 
উহা পরা বিদ্যা এবং মোক্ষ-নাধনই বা হয় কিরূপে? স্মৃতিকারগণ 

বলিয়া থাকেন যে, “বেদবহ্িভূর্তি যে সমস্ত স্তুতি, এবং যে কোনও 
অসং জ্বানোপদেশ, [তৎসমুস্ত উপেক্ষণীয়]।* ততমন্তট অসছৃপদ্েশ ; 
গৃতরাং নিক্ষল; নিম্ষলত্ব হেতুই অগ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং উপনিষৎ- 

সমূহেরও কি থদ্েদাদি-ব'হাতা' হইতে পারে 2 আর খগ্েদাদির 

অন্তর্গত হইলে “অথ পরা” বলিয়া পুথকৃভাবে নির্দেণ করেধারও 
কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। নাপূথক্ নির্দেণ নিরর্থক 

হয় না ॥ কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে 
বিবক্ষিত ( বক্তার- শ্রুতির অভিপ্রেত ) | অথাৎ উপনিষদ্! 
বেছ্া যে, অক্ষর ব্রন্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে পরা বিছ্ধ।, 
বলিয়া প্রধানতঃ বিবক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ 
নহে। পক্ষান্তরে, বেদ-শব্দে কিন্তু সর্ধত্রহই কেবল শবসমৃহমাত্র 

বিবক্ষিত হইয়াছে। কেবল শব্দসমূহ অধিগত হইলেও গুরুসমীপে 
গমনাদিরূপ প্রষত্ব এবং পৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে, অক্ষর-ব্রহ্গ- 
প্রাপ্তির সম্তবই হয় না, ইহার প্রতিপাদনার্থই ব্রহ্মবিষ্ভার পৃথক 
করণ, এবং 'পরাবিষ্ঠা' নাম-করণ হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 



ওঃ] প্রথমং মুগ্ডকম্ । ৬ ১৫ 

যত দর্রেশ্যম গ্রাহ্য মগোত্রমব্ণ- 
নচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপািপাদম্। 

নিত,ং বিভুং পর্ববগতং স্থসুক্ষনং 

তদব্যয়ং যু তযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীর! ॥ ৬ ॥ 

[পরাৎ বিদ্যাং বিশেষয়িতুম্ অক্ষরস্বব্ূপমাহ__যখ তাঁদ্ত্যাদি । ] --যৎ তৎ 

( বক্ষ্যমাণ ) অদ্রেশ্যম্ (অনৃশ্বং জ্ঞানেন্দ্িয়াগম্যম্), অগ্রাহাম্ ( কর্মেন্িয়া- 

_ গাহৃম্ ), আগো হম্ (গো তং বংপঃ মুগমিতি যাবৎ, তদ্রহিতম্, ১, অবর্ণম্ (রূপা 

চি 

দিহীনম্ ), মচক্ষুঠাশ্রাত্রৎ ( চকুঃকর্ণহীনম্ ), [ পুনশ্চ ) তৎ অপাণিপাঁদং (পাণি 

পাদবর্জি তৎ ), নিত্যৎ (অবিনাশি ), বিভুৎ ( বিবিধাকারুৎ ), সর্বগতৎ ব্যোপকং), 

সুস্থপ্ধ । [কিঞ্চ,] তৎ (অক্ষরম্ ) অব্যয়ং (অপচয়োপচয়র হিতৎ), যত (উত্তলন্দপৎ) 

ভুতযোনিং (ভূতানাং কারণম্ অশরৎ ) ধারাঃ (বিবেকিনঃ ) [পরবিদ্যয়। : 

পরিপশ্যন্তি (সবিতঃ অবগচ্ছন্তি ) [সা 'পর! বিদ্যা" ইত্যাশয়ঃ] ॥ ৬ 

ধার বিবেকিগণ [ এই পরা বিদ্যা! দ্রারা ] সেই যে. অনৃষ্ত, অগ্রাহা, অগোক্ 
( খুলরহিত ) ন'বূপ, এবং চক্ষুঃ-কর্ণরহিত, হস্তপদবিহীন, নিতা, বিভব, সর্বব্যাগী 

৪ অত স্থঙ্ষ, ঘেই যে ভূতযোনি (সর্ধিকারণ ) অক্ষরকে সর্বতোভাবে অবগত 

*ইয়া থাকেন | ৩ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ 

যথা বিধিবিবয়ে কত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেণ বাক্যাথজ্ঞানকালনন্ত- 

রনুষ্ঠেয়োহরোহন্তি অগ্রিহোত্রা দিলক্ষণঃ, ন তথাহ পরবিদ্যাবিষয়ে ; বাকার্থজ্ঞান- 

সমকাল এব তু পর্যাবসিতো ভবতি, কেবলশঝপ্রকা শিতার্থজ্ঞানমাত্নিষ্ঠাব তি 
রিক্কাভাবাৎ। তন্মাদিহ পরাৎ -বিদ্যাৎ সবিশেষণেনাক্ষরেণ বিশিনষ্টি-_ত্তদদ্রেু- 

মিত্যাদিন1। 

বক্ষ/মাণং বুদ্ধী সংহতা পিদ্ধবৎ পরামৃশ্যতে__যত্তদিতি । অদ্রেশ্বমদৃত্তাং 
সর্বেষাৎ বুদধীন্দ্িয়াপামগম্যমিত্যেতত্, দৃশের্ববহিঃপ্রবৃত্তস্ত পঞ্চেন্তিয়দ্বারকত্ব।ৎ। 

অগ্নাহ্থ, কর্মেন্দ্িয়াবিষয়মিত্যেতৎ। অগোত্রং__গোত্মন্বয়ো! মুলমিত্যধাস্তরম্. 

, অগোত্রমনন্বয়মিত্যর্থঃ | ন হি তম্ত মুলমন্তি, যেনান্বিতৎ শ্যাৎ। বর্ণস্ত ইতি 

বরণ। দ্রব্যধন্্াঃ স্থলত্বাদয়ঃ শুরুত্বাদয়ে। বা অবিদ্যমান] বর্ণা যন্ত তদবর্ণম্ অক্ষরম্ 



১২ ও সুগ্তকোপনিষং | 

অচকুঃশ্রোত্রং চক্ষুণ্চ শ্রোত্রক্চ নামরূপবিময়ে কারণে সর্বজন্তনাং, তে অবিদা, 
মানে থপা তদচক্ষুঃশ্রোহম্ মিঃ নর্বাজঞঃ সর্ব বৎ+ ইত্যারদি-চেতনাবরবিশেষণাং 
গ্রাপ্তং সংসারিণামিব চত্বুঃশ্রো হাদিভি: করপৈরবদাধকং তদিহ “অচন্কুঃশ্রোত্রম' 
ইতি বার্ধাতে, “পশ্ঠত্যচক্ষুঃ সশুদোতাকর্ণঃ- ই ঠাদিদর্শনাৎ। 

কিঞ্চ, কক । যত এবমগ্রাসহ্থম গ্রাহকঞ্চ 
অতো! নিত্যমবিনাশি, বিতুংবিবিধং খ্রঙ্গাদিস্থাবরাস্তগ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি 
বিতুম্। সর্বগতং বাপক-াকাশব$। শুস্থগ্রং শঙদি স্থুলত্বকারণরহিতত্বাৎ। 
শদ্দাদয়ো স্াকাণ-বাধ্দীন।মুকডরোত্তরং স্কল্বকারণানি, তদভাবাৎ সৃমথক্থম্। 
কিঞ্চ, তদবায়ম্ উক্তধর্্রধাদেব ন বোতীত্যব্যয়মূ। ন হানন্স্ত স্বাঙ্গাপচয়লক্ষণে 

ব্যয়; সম্ভবতি শরীরস্তেব। নাণ্প কোষাপচয়লক্ষণো বয়: সম্ভবতি রাজ্ঞ ইব। 
নাগর. গ্ুণদ্বারকো ব্যরঃ সম্ভবত্যগ্ুণত্বাং সর্বাত্মকব্বাচ্চ। যদেবংলক্ষণং ভূত* 
যোনিং ভূতানাৎ কারণ:__পৃণিবীব স্াবরজঞ্গমানা"। পরি সর্বত আম্মভ্তং 
সর্দস্যারং পত্ঠন্তি ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ। ঈদশমক্ষর- যয়া বিদায় 
অধিগম্যতে, সাঁ পরা বিদোতি সমুচ্চয়ার্থা ॥ ৬ ॥ 

'ভব্যান্বাদ। 

_বিধিবিযয়ে অর্থাৎ কশ্মোপুদেশক বিধিশাস্ত্রে যেরূপ কর্তা 
প্রভৃতি অনেকানেক কারক ব! ক্রিয়ানিষ্পাদক বিষয়ের আবশ্যক 

হয়, এবং বিধিবাকোর অথ' প্রতীতি ছাড়! সময়ান্তরে অনুষ্ঠেয় অগ্নি- 
হোত্রাদিরূপ আরও বিষয় থাকে ; এই পরবিষ্তা-বিষয়ে সেরূপ কিছু 
নাই; পরস্ত বাক্যাথ জ্ঞানের সমকালেই তদর্ঘ সম্পন্ন হইয়া থাকে ; 
কারণ, ইহাতে শব্দাথ-জ্ঞানে তৎপরতা ভিন্ন আর কিছুমাত্র কর্তব্যতা 
নাই। এইজন্ত এখানে ণ্যৎ তং অদ্রেশ্টং” ইত্যাদি ধিশেষণে বিশে- 
বিত অক্ষর ব্রদ্ধ নির্দেশের দ্বারা সেই পরা বিদ্যাকে বিশেষিত 
করিতেছেন । 

পরে যাহ বণিতি হইবে, তাহাকে অগ্রে বুদ্ধিস্থ করিয়! (মনে 
করিয়া) প্রনিদ্ধের ন্যায় 'যং তত শব্দে উল্লেথ করা হইয়াছে। অদ্ত্রেশ্ত 
আনৃশ্ঠ, অর্থাং (চক্ষু: প্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অগম্য ; কারণ, বাহাবিষয়ক 
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জ্কান পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছ্বারাই সম্পন্ন হইয়! থাঁকে। অগ্রাহা__কর্েক্দিষের 

আবিষয়। অগোওু_গোত্র, বংশ ও মূল, এ সমস্তের অর্থগত ভেদ নাই ; 

[স্থতরাং] অগোত্র অর্থ-_নিরন্বয় বা মূলরহিত। অভিপ্রায় এই যে, 
তিনিই সকলের মূল, তাহার আর কোনও মূল,নাই__যাহার সহিত 
অস্বথিত (কাধ্যরূপে সন্বদ্ধ) হইতে পারেন। যাক্ঠা বর্ণনার যোগ্য, তাহা 

বর্ণ_স্থুলত্বাদি কিংবা শুরুত্বাদি বস্ত-ধর্মসমূহ ; কোনপ্রকার বর্ণ 
যাহাতে বিদ্যমান নাইঃ তিনি অবর্ণ ও “আক্ষর পদবাচ্য; অচক্ষুঃ- 

শ্রোত্রব_নাম ও রূপ-গ্রাহক চক্ষুঃ কণ ইন্দ্রিয় ছুইটি সব্ববপ্রাণি- 

সাধারণ; সেই ইন্দ্রিয় ছুইটি ধাহার নাই, তিনি অচক্ষুঃশ্রোত্র । 

| অভিপ্রায় এই যে,] ষিনি সর্বজ্্ধ ও সব্ববিৎ অথাৎ সামান্য তাবে - 

ও বিশেষভাবে সমস্ত বিষয় জানেন ১ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাহাকে 

চৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া বিশেধিত করায় অপরাপর সংসারীর ন্যায় 
তাহার সম্বন্ধেও চক্ষুঃকর্ণা্দি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কার্য্যকারিতা 

সম্তাবিত হইয়াছিল ; এখানে “অচক্ষুঃশ্রোত্র' বিশেষণ দ্বারা তাহাই 
নিবারিত কর! হইল ; কারণ, “তিনি চক্ষৃহ্ণীান, অথচ দর্শন করেন এবং 

কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন” ইত্যাদি শত প্রমাণ দেখা যায়। 

অপিচ,তিনি অপাণি-পাদ অর্থাৎ কন্মসাধন হস্তপদাদি ইক্দ্রিয়হীন। 

যেহেতু তিনি গ্রহণযোগ্য নহেন, এবং তাহার গ্রাহকও কিছু নাই ) 
অতএব তিনি নিত্য--বিনাশ-রহিত, বিতৃ- ব্রন্মা্দি স্থাবর পর্্যস্ত 
নানাবিধ প্রাণিভেদে প্রাছুভূতি হন,এইজন্য বিভূ -সর্বগত আকাশ- 

বং ব্যাপক। যেহেতু স্থুলতাপ্রাপ্তির কারণীভূত শব্দাদি ধর্মরহিত ; 
অত এব, সুসূক্ষ্ অর্থাৎ শব্ধাদি গুণই আকাশ বায়ু প্রভৃতি ভূতের 

উত্তরোত্তর স্থুলতার কারণ; তাহ। না থাকায় তিনি মতি সুল্মন (৬)। 

(৬) তাৎপর্যয--দেখ। যান, আক!শাদ পচটি ভূতেব ষধে যাহার গুণ যত অধিক, তাহ।র 

স্লিম তত অধিক; আকাশের একটমাজ ওণ--শব্দ, সেই জঙ্ক আকাশ সর্বাপেক্ষ| 

সুগম ; বায়ুর ছুটিগুণ--শবদ ও স্পর্শ, এই জন্ত আকাশ অপেক্ষ| বায়ু স্থূল; তেজের গুণ তিনটি-- 

এটি 
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আরও এক কথা, তিনি অব্যয়, উক্তপ্রকার ধন্মসম্পন্ন বলিয়াই 

তিনি ব্যয় বা বিশেষরূপ প্রাপ্ত হন না, তাই অব্যয়; অঙ্গহীনের 
পক্ষে শরীরের ন্তায় স্বীয় অংশের অপচয়াত্মক ব্যয় কখনই সম্ভবপর 

হয় না, এবং রাজার যেমন ধনাগারের অপচয়ে ক্ষয় হয়ঃ তেমন 

ক্ষয় তাহার সম্ভব হয়না; তিনি যখন নিগ্ণ ও সব্বব্যাপক। 

তখন গ্ুণাপচয় দ্বারাও তাহার ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী 
যেরূপ স্থাবর-জঙ্গমসমূহের কারণ তিনিও তদ্রুপ সমস্তভৃতের 

যোনি-কারণ; এবস্ৃুত সেই ভূতযোনি অক্ষরকে ধীর অর্থাৎ 

ধীসম্পনন বিবেকিগণ পরি--সর্বতোভাবে--সকলের আত্মভাবে 

"দর্শন করিয়া! থাকেন। এবংবিধ অক্ষরকে যে বিদ্য। দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া 

যায়, তাহাই 'পর! বিদ্যা? ; ইহাই উক্ত বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ ॥৬। 

যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে গৃহুতে ৮, 
যথা পৃথিব্যাসোষধয়ঃ সম্তবন্তি। 

| বথ। সঙ? পুরুষাৎ কেশ-লোমানি, 
তথা ক্ষর।ৎ সম্ভৃবতীহ বিশ্বম্ ॥৭ 

[ অথ অক্ষরন্ত ভূতবোনিত্বং দৃষ্টান্তৈঃ সমর্থয়ন আহ ] _যথেত্যাদ্দি। যথা 

উ্ণনাতিঃ (লুতাকীটঃ ) [ বাহাসহায়নিরপেক্ষঃ সন্ স্বয়মেব তন্ত,ন ]_-স্থজতে 
( উৎপাদয়তি ); [পুনঃ] গৃহৃতে চ (আত্মসাৎ চ করোতি), যথা ওষবয়ঃ 

( তৃণলতাদীনি ) পৃথিব্যাৎ (ভূমৌ ) সম্ভবস্তি ( সমুৎপ্যন্তে ", যথা চ সতঃ 

(জীবতঃ ) পুরুধাৎ (শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণাৎ) কেশ-লোমানি (কেশা 

লোমানি চ) [সন্তবস্তি ]) তথা ইহ (সংসারে) অক্গরাৎ (ব্রহ্ষণঃ ) বিশ্বং . 

( কৃতন্ং জগং ) সম্ভবতি ( উৎপস্ততে )॥৭ 

উর্ণনাভি যেরূপ অপর কোন বস্তর সাহাধ্য না লইয়া আপনিই তন্তুরাশি 

--শবদ, স্পর্শ, ও রূপ; সুতরাং বু অপেক্ষা ও তেজের স্থূলতা অধিক ; এইরপ জলের চারিটি গু 

শব, ম্পর্শ। রাপ ও রস; সৃতরাং তেজ অপেক্ষা জল হুল; পৃণিবীতে সর্ববীপেক্ষ ধিক পী$টি 
গুণ--শব, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ, নেঠ জন্ত পৃথিবীর স্থল তাও সর্ববপেক্ষ। অধিক। এই নিমনুম।- 
মুলার বুঝ| যায় যে, শব্দাদি গুণদন্বন্ধং স্থলত! প্রাপ্তির একমাত্র কারণ; অক্ষর বন্দে পন্দা্দি 
গুণ নাই, কাঁজেহ তাহাকে 'হুশঙ্ঘ' বল বাইতে পরে। 
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স্ষ্টি করে এবং পুনশ্চ সে সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া থাকে; পৃথিবীতে যেরূপ 

ওষধিসমুহ প্রাদুভৃতি হয়, এবং জীবৎ পুরুষদেহ হইতে যেরূপ কেশ ও লোম- 

সমূহ সমূৎপন্ন হয়; সেইবূপ এই সংসারে অঙ্গর ব্রঙ্গ হইতে সমস্ত জগৎ প্রাুভূতি 

হইয়া থাকে ॥৭ 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

তৃতাযোনিরক্ষরমিত্যুক্তম্; তৎ কথং তুঁতষোনিত্বম হত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ- 

ৃষ্টান্তৈঃ--যথা লোকে প্রসিদ্ধ উরণনাভিরূতাকীটঃ কিঞ্চিৎ কারণান্তরমনপেক্ষ্য 

শ্বয়মেধ স্থঞ্জতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তীন্ এব তন্তন্ বঠিঃ প্রসারয়তি, পুনস্তানেব 
গৃ্ূতে চ গৃহাতি স্বাস্মভাবমেবাঁপাদয়ঠি ; বথ! চ পৃথিব্যামোষধয়ে। ক্রীহাদি- 

স্বাবরাস্থাঃ স্বাত্মাব্যতিরিক্ত1 এব প্রভবস্তি সন্তবস্তি ; যথা মতো বিগ্মানাজ্জীবতঃ 

পুরুষাং কেশ-লোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সম্ভবস্তি বিক্ষণানি।। আইগ্রে- 

ৃষ্টান্তাঃ, তথ! বিলকণৎ সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তীন্তবানা.পক্ষাদদ যথোক্ষলঙ্গণাদক্ষরাৎ 

সপ্তবতি সমুৎপদ্ভত ইহ সংসারমগুলে বিশ্বং সংপ্চৎ জগৎ । ন্মনেকদৃষ্টান্তোপাদানস্ত 
স্থার্থপ্রবোধনার্থম্।৭ , 

ভাষ্যা্বদ । 

পূর্বে অক্ষরকে “ভূতযোনি" বলা হইয়াছে ; সেই ভূতযোনিত্ব 
কি প্রকারে হইতে পারে, এখন'প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহ! কথিত 
হইতেছে-_লোকগ্রসিদ্ধ উর্ণনাভি অর্থাৎ লৃতাকীট যেরূপ অপর 
কোনও কারণের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই স্থষ্টি করে, অর্থাৎ 
স্বশরীর হইতে অপৃথক্ তত্তরাশি বাহিরে প্রসারিত করে, আবার 
সেই সমস্তকেই গ্রহণও করে, অর্থাৎ স্বদেহভাবে পরিণত করে 
(ভক্ষণ করে)» এবং পৃথিবী হইতে অপৃথগ্ভাবাপন্ন ব্রীহি প্রভৃতি 
স্থাবরপর্য্যস্ত ওষধিসমূহ যেরূপ পৃথিবীতে প্রাছভূতি হয়; জীবংপুরুষ 

(দেহ) হইতে যেরূপ তদ্বিলক্ষণ কেশ-লোম অথাৎ কেশ ও লোম 

সম্ভৃত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত যেরূপ, সেইরূপ এই সংসারমণ্ডলে 
কারণের অনুরূপ ও বিরূপ সমস্ত জগৎই অপর নিমিত্ব-নিরপেক্ষ 

পুর্ব্বোক্তপ্রকার অক্ষর ব্রন্ম হইতে সমুৎপন্ধ হইয়া থাকে । অনা 
য়াসে অর্থপ্রতীতির জন্ বনু দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে ॥ ৭ 
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তপস! চীয়তে ব্রহ্ম ততোহননমভিজায়তে। 

অন্ন প্রাণে। হন? সতাং লোকা? কথন চামুতম্ ॥ ৮ 

[ উৎপত্তি-ক্রমবিবক্ষয়া আহ ]_-তপদেতি। ব্রহ্ম ( ভূতযোনিরঞ্ষরং ) তপস। 
জ্তঞানেন) চীয়তে উপচীয়তে_স্ৃষ্টি-সমুনুখং ভবতি); ততঃ তস্মাদক্ষণঃ) অন্নম্ 
( ীবভোগাহনগ্যাকৃতম্ )' অভিজায়তে, (উৎপগ্ধতে )) অন্নাৎ (অব)কুতাৎ ) 

প্রাণঃ (গ্ত্রাত্ম।--হিরণ্যগর্ভঃ); [ তন্মাচ্চ প্রাণাৎ ] মনঃ (সংকল্পবিকল ধর্মকং)) 

[ তন্মাচ্চ মনস:] সত্যৎ [আপেক্ষিকসত্যূপৎ সুশ্মডৃতপঞ্চকং), [| তন্মাচ্চ সত্যাত ] 

লোকাঃ ( ভুরাদয়ঃ সপ্ধ ,)[ তেধুচ] কম্মাণি ( বর্ণাশ্রমাহ্যচিতানি )) কর্মহচ 

'অমৃতম্ ( অমৃতায়মানং কর্মমকলম্ ) [অভিজায়তে ইতি সর্বত্র নশ্বধ্যতে ]॥ 

ত্রই শ্রতিতে উৎপত্তির ক্রম কথিত হইতেছে,_তপন্তা অর্থাৎ উপাদনো- 
পযোগী জ্ঞান দ্বারা [ উক্ত ভুতবোনি অক্ষর] ব্রহ্ম উপচন় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ স্থষ্টি 
বিষয়ে উন্মুখত! লাভ করেন? “সই ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ জীবোপভোগ্য অব্যা-* 
কৃত প্রকৃতি উৎপন্ন হয়, অন্ন হইতে প্রাণ ( হিণ্যগর্ভ) হিরণ্যগর্ভ হঃভে মনঃ 

( অস্তঃকরণ ), তাহা হইতে সত্যনামক সুক্ষ পঞ্চভ্ঁত, তাহা হইতে পৃথিব্যা দ 
লোকসমূহ, [“লাকেতে আবার কর্ম) এবং কর্ম হইতে আবার অমৃত অর্থাৎ 
কর্থফল সমূৎপর হয় ॥ ৮ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

যদ্তরঙ্ষণ উৎপগ্থমানৎ বিশ্বধ, তদনেন ক্রমেণোৎপদ্ধতে, ন যুগপদ্বদরমুষটিপ্রক্ষেপবৎ 
ইতি ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোহয়ং মন্ত্র আরভ্যতে-_-তপদা জ্ঞানেন উৎপত্তিবিধিজ্ঞ হয়া 
ভূতযোস্তক্ষরং ব্রচ্ম চীয়তে উপগীয়তে উৎপাদয়িষাদিদং জগৎ অসগুরমিব বাজমুচ্ছ.নতাং 
গচ্ছতি, পুক্রমিব পিতা হর্ষেণ। এবং'সর্বজ্তয়া স্ষ্ট-স্থিতি-সংহারধাক্তবিজ্ঞানবন্তয়া 
উপচিতাৎ ততো ব্রহ্মণোইস্ৎ _অগ্যাতে ভূজ্যতে ইত্য্মব্যারুতৎ সাধারণৎ কারণ 
সংসারিণাৎ ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থারূপেণ অভিজায়তে উংপগ্তে । ততশ্চ অব্যাক্ৃতাৎ 
চিকীধিতাবস্থাৎ অল্লাৎ প্রাণে হিরণ্যগর্ভো ব্রন্ষণে৷ জ্ঞানক্রিয়াশক্তযধিঠিত: জগৎ 
সাধারণঃ অবিগ্কাকা মকর্মভৃতসমুদা য়বীজান্করো! জগদাত্মা অভিজায়ত ইত্যহবঙ্গঃ। 
তম্মাচ্চ প্রাণাং মনো মনআখাং দক্ধল্ল-বিকল্প-সংশয়-শিরণয়াগ্থাত্মকম্ অভিগ্ায়তে। 
ততোহপি সঙ্কগ্লাগ্ধাত্বকাৎ মনসঃ সত্যৎ সত্যাখ্যম্ আকাশাদিভূতপঞ্চকম্ অভি- 
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জায়তে। তন্মাৎ সত্যাখ্য।ৎ ভূতপঞ্চকাৎ অগুক্রমেণ সপ্ত লোকা ভূরাদয়ঃ | তেষু 

মনুষ্যাদি-প্রাণি-বর্ণাশ্রম হরমেণ কম্মাণি। কক্ধুন্ত চ নিমিত্বভাতেযু অমৃতৎ কর্ম 

ফলম্) বাবৎ কর্ধাণি করকোটিশতৈরপি ন বিনগ্ঠন্তি, তাঁপৎ ফলৎখ ন 

বিনশ্যতীত্য মুতমূ ॥ ৮ 
ভাব্যান্ুবাদ। 

ব্রহ্ম হইতে যে জগং উৎপন্ন হয়, তাহ! এইক্রমানুসারে উৎপন্ন 

হয়, কিন্ত বদর-সুষ্টি নিক্ষেপের গ্ঠায় এক সঙ্গে নহে ; এই জন্য সেই 

ক্রম-নিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরনধ হইতেছে ।_-উক্ত ভূতযানি ব্রহ্ম 

তপন্যা অর্থাৎ উৎপত্তিবিষয়ক জ্ঞান দ্বাবা উপচিত হন, অর্থাৎ পিতা 

যেরূপ পুর সমুংপাদনাথ” মানন্দে বৃদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ অঙ্কুর" 

সদ্ূশ এই জগত-সমূৎপাদনার্থ উক্ত বীজও যেন ম্মীততা প্রাপ্ত হয়। 

এইবাপে সর্বজ্ঞতা নিবন্ধন স্ষ্টি, স্থিতি ও সংহারবিষয়ক শক্তি ও 

জ্ঞানে সমূপচিত সেই ব্রহ্ম হ্টতে অন্ন ্াথাৎ যাহা ভোগ করা যায়, 

তাহাই অন্ন, সংসারী জীবগণের অবিশিষ্ট (সাধারণ) কারণ অব্যাকৃত 

প্রধানই সেই মন্, তাহা অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়; অব্যাকৃত 

অথচ যাহাকে বাক্তীভূত করিতে হইবে, সেই অন্স হইতে প্রাণ 

অথৎ হিরণ্যগর্ভ জন্ম লাভ করেন ; এই প্রাণই সর্বজগতের জ্ঞান 

ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা, অবিদ্। কামন। ও তদনুগত কর্ধাসমষ্টিূপ 

বীজের অঙ্থুরস্থরূপ এবং দগতের আত্মা । সেই প্রাণ হইতে আবার 

₹কল্প.বিকল্প, সংশয় ও নির্য়াদি স্বভাবসম্পন্ন মনোনামক অন্তঃকরণ 

উৎপন্ন হয় ; সেই সংকল্পাণি স্বভাবসম্পন্ন মন হইতে ও সত্য_ অর্থাৎ 

'সত্য*নামক আকাশাদি সুক্ষ্স পঞ্চ ভূত সমুৎপন্ন হয়, সেই ভূতপঞ্চক 

হইতেই সমস্ত ব্রন্মাণ্ড যথাক্রমে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ সৃষ্ট হয়ঃ সেই 

সমস্ত লোকে আবার মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের বর্ণ ও মাশ্রমানুযায়ী 

নানাবিধ কর্ম, এবং সেই কর্মাধীন অমৃত অর্থাৎ কর্মফল [সমুৎপন্ন 

হয়] £ যে পর্যন্ত শতকোটি কল্পেও কর্ম্মসমূ্ বিনষ্ট না হয় তাবৎ 
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তৎফলও ধিনষ্ট হয় না, মথাৎ যতকাল কন্ম, তাহার ফলও ততকাল 

অক্ষ থাকে ; এঈ কারণে কন্মফলকে “গমত [বলা হইল] (৭ 1| 

নঃ পর্বঃ সবর দ্ বন্য জ্ঞানগয়ং ৩পঃ 

ম্াঠদে ও চ্দ্ বঙ্গ না রূপহনঞ্চ জায়তে 1 ৯ 

ইত্যথর্বববেদ ঘ-মু্কোপনিষ'দ প্রথনমূণ্ডতে প্রথম? খে 

[ ইদানীমুকনর্থমুএসংহরন বক্ষাগাণম 'মাহ ]-ঘ ইত্যাদি যঃ(অক্ষরাখ্যঃ 

পরমেশ্বর ) সন্দন্ঃ ( নামান্ততঃ সর্বং জানাতীত্যর্থঃ ), সর্ববিৎ (বিশেষভাঁবেন 

চ সর্বৎ বেতীতার্থঃ)। বন্য ( অক্ষরস্তা) জ/নমবং (জ্ঞানাণেব) তপঃ তপঃ- 

স্প্গাতশ্পিনাঘকম্), তা়াৎ অঙ্গবাৎ ) 'এতৎ উদ্নণঙ্গণং ) ব্রঙ্গ € ভিরণ্যগ্ভাথাৎ ) 

নাম ( দেবদত্-যক্তদন্তাপি ), বপহ শক্ুকুষ্তাদ ) অন্নৎ ভক্ষণীয়ত ধান্তাদিকং চ 

জাঁয়াত ( উৎপগ্ভতে ) 

যিনি সন্ত 9 স্দিনিত, মর্খজ্ঞতাবপ ছ্রানই ধাহার তপস্1, সেই অক্ষর বর্গ 

(৭) ঠাতপধ্য -মন্যস্ধ কগিত আ'ছ (ঘ, “না ঠক ক্ষীযূত কপ কলপংক টিশতৈযপি! 
অবশ্যমেধ ভেকণ ং কৃতং কর্মী ছা শভম্॥ কন্মনমূত যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি 
কলসও অনন্থ'ন কবে, »*ণ পি নে নমু।াধের ক্ষ হ্য না; আর্থ ৎ কর্মের প্রদেয় ফল ভে।গ না 

হওয়। পধাত্য কন্মতক এ'কিতে ভয়, ফলছে।গ সমাপ্ত হঙগলে কন গাপ'নত বিন হইজ়। যয়। 

মনুষাকে শীয কন্মের *ভাঞভ ফল অবগই হে'গ করিতে হইবে। এই সম্বঙ্গে বিশেষ ! 

কপ! এ যে. _মনুষামাত্রেবঈউ ভিনপ্রকার কন্প আছে, (১) সঞ্চিত (১) প্রারন্ধ (৩) ক্রিয়মাণ। 

তন্মধ্যে পুব্বপুর্ব জন্মে যে সমস্ত কন্ম কধ। হইয়।ছে, এপনও যাহাদের ফলভে।গ আরন্ধ হয় 

নাই, সেই সমন্ত বর্মকে 'সঞ্চিত' বলে; আর যে সষপ্ত কর্মের ফসভোগার্থ এই উপস্থিত দে 

ধাবণ করিতে হুইয়ানে, (নই নমন্ত কম্মুকে 'প্রারন্ধ' বলে। অ'র এই দেছে যে সন্ত কর্ম অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে) হইতেছে ও হইবে, নেই সমত্ত কণ্মীকে 'ভজ্িমাণ' বলে। ৭ 

এখন বুঝিতে হইবে বে, বদি গ্ান্ব্ঞান দমুদিত ন। হয়, তাহা হইলে, উ ত্রিবিধ কর্ের' 
কোনটিই বিশু হইবে ন' শত কেটি কল্পেও উহাব্রে উচ্চ্ছন হইবেন; কিন্তু আত্ম-জ্ঞানোদপ্রে 
'সঞ্চিত' ও 'ক্রিয়মাণ' ক্দমসমূহ দদ্ধবীজর ম্যায় ফলোৎপাদনে আদমর্থ হইয়। য়? ম্র্রাং 
তৎকাঁলে তাঠার। পা্চিঘাও ন। প'কাবঠ মুধা গণ্য হখ ? তপন “কবল প্রারন্ধ ক নমূহ উপযুক্ত 

ফল প্রন করিতে প'কে। ধারহইততেনিক্ষিপ্র বণ যেনল বেশ-নিবু ত্ত লা হওয়। পর্যাস্ত চঞ্িতে 

ধাকে, নেইঞপ প্রাব কণ্মও ফল গনান শেব না হওয়! পান্থ উপযুক্ত ভোগ প্রদান করিত? 

পকে;ঃ ভোগ শে ক ক্ষয় এ? নাগ বঙ্গে বেহেনও পঠনহয়। তে ক্ষল্ত শস্তক্ষারগণ 

বলিয়ছেন যে, শপ্রারকঙ্গধ্বশাং ভোগদের ক্ষং১।৭ আতম্ন্ঞান দ্বাখ। কন্ুক্ষয় নাহওঘা পরাস্ত 

ফলছে।গেব অনশ্যপ্তািহিনিবদ্ধন, পানে কন্ম ফলক অনুঠ বল। হয়ছে। 
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হইতে এই পুর্বোক্ত হিরণ্যগর্ভনানক ব্রহ্ম, নাম ( সংজ্ঞ।) »ক্লাদি বপ ও 

ধান্ঠার্দি অন্ন সমুৎ্পন্ন হয় ॥ ৯ | 

ইতি প্রধম-মূণ্ডকে প্রথম খণ্ড। 

শাঙ্কর ভাষ্যম্। 

উক্কমেবার্থমুপনংজিহীধু্মন্ত্রো বক্ষযমাণার্থমাহ--য উত্তলক্ষণঃ অক্ষরাখ্য; সর্ব: 

মামান্তেন সর্ববং জানাতীতি সর্বজ্ঞ ; বিশেষেণ সর্বাৎ বেনীতি সর্ববিং | যন্ত 

জ্ঞানময়ং জ্ঞান ৰকারমেব সার্বজ্ঞযলক্ষণৎ তপঃ অনায়াসলক্ষণং, তন্মাদদ যথোক্তাৎ 

সর্বজ্ঞাং এতৎ উল্তং কার্যযলক্ষণৎ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যৎ জ'য়তে | কিঞ্চ, নাম 'অসৌ 

দেবদত্বো! যক্জদত:' ইত্যাদিলক্ষণম্; রূপম্ “ইদৎ শরৎ নীলম্ ইত্যাদি, অন্নঞ্চ 

ব্রীহিষবাদিলক্ষণং জায়তে পূর্বমন্ত্রোক্তক্রমেণেত্যবিরোধো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ। 

এই মন্ত্রটি পূর্ববকথিত বিষয়ের উপসংহার পূর্বক বক্ষ্যমাণ বিষয় 
বলিতেছেন__পূর্ব্বে যাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই অক্ষরনামক 
যিনি সামান্যরূপে সমস্ত ভীনেন বলিয়ু! “সব্ব্বগ্ এবং বিশেষরূপেও 

সমস্ত জানেন বলিয়া “সর্বধিৎ১। 'জ্ভঞানময়ঃ অথাৎ সর্বজ্ঞতারূপ জ্ঞান- 

পরিণতিই যাহার অনায়াসাত্মক তপস্ত। ১ যথোক্তপ্রকার সেই সর্বজ্ঞ 

(মক্ষর) হইতে উক্ত হিরণ্যগর্ভনামক কাধ্য-ব্রক্ম জন্ম লাভ করেন। 

অপিচ, দেবদত্ব যক্দত্তাদি নাম, এই শুর্ু-নীলা্দি রূপ এবং ত্রীহি- 

যবাদি অন্নও তাহা হইতে সমুৎপন্ন হয়। এখানে পৃর্ববমন্ত্রোল্লিখিত 
ক্রমানুসারেই উৎপও বুঝিতে হইবে; শ্রতরাং তাহ। হইলে, আর 

বিরোধ রহিল না (৮) ॥ ৯ ॥ 
ইতি প্রথনমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যম্ | ১ ॥ 

০ ২২০০১ - শশী শাশিনি ৩ শাশিশ্ শশী টি শি -শশ সঠ উউি নস শীট পপ সারা সক চু 

(৮) শাৎপধা- অষ্টম মন কথিত হইয়াছে যে, প্রথনোতপন্ন হ্রণাগভ হষ্টঠে প্রথমে অন্তর 

হইল, তাহার পর অন্তান্ত নমন্ত হইল। এখানে সর্বশেষে অন্নের উল্লেখ থাকার বিরোধ 
অশশঙ্কাও হইয়াছিল; সেই জন্ত বলিগেন এখানে ক্র:মালেখ প্রধান নহে--পৃরবীরমেক্ উৎপত্তি 

বুঝি. হইবে, হুতণাং তাহাতে গার কোনপ্রকার বিরে!ধ নাই। 



প্রথমমুণগডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। 
ৰা "এপ আসি চির পক 

তদেতৎ সত্যং মন্তরেমু কন্মাণি কবয়ো ঘান্যপশ্ঠযং 

স্তন ত্রেতাঁয়াং বন্ধ! সন্ততানি। 

তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকাম! 

এষ বঃ পন্থা? স্বকৃতস্য লোকে ॥ ১০ ॥ ১ ॥ 

__তৎ  (প্রক্কতং) এতৎ (বঙ্ষ্যমীণং) সত্যং। [কিং তং? ] কবয়ঃ 

€ মনীবিণঃ ) মন্ধেযু (নিহিতাঁনি ) যানি কন্মাণি অপগ্ঠন্ ( দৃষ্টবস্তঃ), ত্রেতায়াং 

(ত্রয়ীলক্ষণায়াং ) বহুধা (অনেকপ্রকারং) সন্ততানি (প্রবৃস্তানি )। [ছে 

শিষ্যাঃ] সত্যকামাঃ (সত্যফলাভলাধিণঃ সন্তঃ) তানি (কর্াণি) নিয়তং 

(নিত্যৎ) আচরথ ( অন্ুতিষ্ঠত )।,বঃ (যুম্ম(কং) স্ুকৃতন্ত (সম ক্ অনুষ্ঠিতস্ত ) 

লোকে (ফলপ্রাপপৌ ) এষঃ পন্থাঃ ( উপায়ঃ )॥ ১০ ॥ ১ 

ইহাই সেই সত্য বস্তু $ কবিগন (পঙ্ডিতগণ) মন্ত্রমধ্যে যাহা দর্শন করিয়ছেন। 
সেই খধিদৃষ্ঠ কর্মমসমূহ ত্রেতাতে (ত্রয়ী-বেদে ), বনুপ্রকার প্রবৃত্ত আছে । [হে 

শিষ্যগণ,] তৌমরা সত্যকাম হইয়া সেহ কম্মসমূহ আচরণকর, ইহাই তোমাদের 
অনুষ্টিত কর্মকলল|ভের প' ব| উপায় ॥ ১৯ ॥ ১ 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 

সাঙ্গা বেদা অপরা'বিদ্যোক্ত।  খগ্বেদো বজুর্ষ্বেদঃ”। ইত্যাদিনা | “যত্তদদ্রেশ্তম্” 

ইত্যাদিনা--“মামরূপমন্নঞ্চ জায়তে” ইত্যান্তেন গ্রন্থেন উক্তলক্ষণমক্ষরং যয়! বিদ্যয়। 

অধিগম্যতে ইতি স| পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্া । অতঃ পরম্ অনয়োর্ধিদ্যয়ো- 
বিষয়ৌ বিবেক্বযো সংদার-মোক্দৌ, ইত্ত্তরে! গ্রন্থ আরভ্যতে-_ 

তত্ত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ বর্ত।াদিসাধন-ক্রিয়ীকলতেদর”ঃ সংসারে ।হ্নাদিরনস্তো 

দুঃখন্বরূপত্বাদ্ হাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ সামন্ত্েন নদীত্রোতোবদবিচ্ছেদরূপ- 
সন্বন্ধঃ, তহপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োইনাদ্যনস্তোইজরোইমরোহমুতো 
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ইভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রপন্ঃ স্বাত্মুপ্রতিষ্ঠালক্ষণ পরমানন্দোহধয় ইতি । পুর্ধং তাবদপর- 
বিগ্কায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারস্তঃ; তদর্শনে হি তন্নির্রেদোপপত্তিঃ। তথা চ 

বক্ষ্াতি_-পপরীক্ষ্য লোকান্ কণ্মচিতান্” ইত্যাদিনা। ন হ্প্রদশিতে পরী- 
ক্ষোপপদ্যতে, ইতি তথ প্রদর্শয়ন্হ--তদেতৎ মত্যম্ অবিতথম্। কিং তত? মন্তেষু 

ধগেদাগ্াখ্যেষু কর্্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি মন্ত্রেরৈব প্রকাশিতানি কঁবয়ো মেধাবিনো 

বশিষ্ঠাদয়ো মানি অগঠ্ঠন্ দৃ্টব্তঃ। মত্তদেতৎ সত্যমেকী স্তপুরুঘার্থসাধনত্বাৎ তানি 

চ বেদবিহিতানি খধিৃষ্টানি কর্মমাণি ত্রেতাগ্মাং ্রয়ীসংযোগলগ্ষণায়া- হোতা ধরর্য্য- 
বৌধগা £প্রকারায়াম্ অধিকরণভূতায়াং পহ্দা খন্প্রক।রং সন্তুত|নি সংপ্রবৃস্তানি 

কম্মিডিঃ ক্রিমমাণানি, ত্রেতায়াং ব। মুগে প্রায়শঃ প্রবুভ।নি; অতো মূয়ং তানি 

আচরথ নিব্দত্তয় 5 নিয়তৎ নিত্যৎ। সত্যকামা যথা $তকর্ম্রফলকামাঃ আন্তঃ | এষ 

বো য্মাকং পঙ্থা মার্গঃ স্থকৃতগ্ত স্বয়ং নিরদর্তিতঞ কর্মণে। লোকে_ফল- 
নিমিত্ত লোক্তে দৃশ্তঠতে তুঙ্যতে ইতি কন্মর্ষণ্ৎ লোক উচ্যতে। তদর্থং 

ততপ্র।পুযে এষ মার্গ ইতার্থ। দানে গানি অগিঙোজদীনি এয্য।ং বিভিতানি 

কর্মাণি। তাগ্টেষ পন্থা অবনফ্লগ্রাপ্তিমাধন মিতার্ব ॥ ১০ | ১ 

তষ্যাঞ্চবাদ। পু 

“ধগেদ যজুব্রেদ? ইত্যাদি বাক্যে বেদ ও বেধাঙ্গ সমূহকে অপরা 

বিগ্ভ! বল। হইয়াছে । আর “সেই যে অধৃশ্য' ইত্যাদি "শাম, রূপ ও 

অন্ন সমুৎপন্ন হয়+? ইত্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, যাহ। দ্বার। 

সেই অক্ষরসংজ্ঞক পুরুষকে জান। যায়, তাহাই “পরা বিদ্যা॥,এ বাক্যে 
পরা বিগ্া সম্বন্ধে আরও যাহ! বিশেষ আছে, তাহাও উক্ত হইয়াছে। 
অতঃপর উক্ত প্রর। ও অপরা বি্ভার দ্বিবিধ বিষব-_মোক্ষ ও সংসার 

পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক : এই উদ্দেশে পরবর্তী গ্রন্থ 
আরব্ধ হইতেছে। 

তন্মধ্যে নদী-আোতের গায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমাণ, ক্রিয়া, 
ক্রিয়াসাধন, বর্তী প্রভৃতি ও ক্রিয়াকলাত্মক ভেদপুর্ণ এবং অনাদি, 
অনস্ত(৯) ছুঃখময় এই যে সংসার, ইহাই পর! বিষ্ভার বিষয় : 

সপ পাপা পপ পপ পিসী ভাপা পিপিপি শত শা শপ ৩ শীট শাশ্টিাশি  পািপিসি জাপা পাপী ল 

(৯) তাৎপর্য--প্রকৃতপক্ষে সংসার নিত্য 'হইলেও-ব্র্গীজ্ঞানে বিনশশীল হইলেও 

করে যে তাভার অন্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত ন। থাকার সংসাবকে 'এনন্ত' বল! হহয। থাকে । 

৪ 



২৬ মুণ্তকোপনিষৎ । [ দ্বিতীয়: 

লংসার, ছুঃখময় বলিয়! প্রত্যেক প্রাণীর পক্ষেই পরিত্যাজ্য; আর 
সেই হুঃখময় সংসারের উপশম বা অত্যন্ত নিবুত্তিরপ যে মোক্ষ, তাহাই 

পরা বিকার বিষয়। উক্ত লক্ষণ মোক্ষও অনাদি, অনন্ত, জরা ও 

ক্ষয়বজ্জিত, বিনাশ ও ভয়রহিত, শুদ্ধ, নির্দোষ) স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি- 
রূপ অদ্বিতীয় পরমানন্্ স্বরূপ। প্রথমেই অবিগ্ভার বিষয় বিজ্ঞাত 

হইলে সহজেই তাহ! হইতে ব্রৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে ; এই 
কারণে প্রথমেই অবিষ্ভার বিষয় প্রদর্শনার্থ উপক্রম কর! হইয়াছে । 

“কর্ম্ম*মঞ্চিত লোক সমূহ (ফল সমূহ) পরীক্ষা করিয়া» ইত্যাদি বাক্য 

দ্বারাও এ কথা বল! হইবে। বিচার্ধ্য বিষয় নির্দেশ না করিলে, 

কধনই পরীক্ষা উপপন্ন হইতে পারে না; এই কারণে সেই সেই 

স্পা 

বিষয় প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন_সেই এই বস্তরটি সত্য অথণৎ 

অবিতথরূপ | সেই বস্তুটি কি? না--বশিষ্ঠ প্রভৃতি কবিগণ অথণং 
মেধাবিগণ খগেদাদি মন্তে প্রকাশিত অগ্রিহোত্রাদি ষে সমস্ত কর্ম দর্শন 
করিয়াছেন। কর্ম্মমূহ মন দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; [এই 
কারণে মন্ত্রে দৃষ্ট বলা হইয়াছে । | নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থপাধক 
এই যে সেই সত্য) বেদবিহিত এবং খধিদৃষ্ট সেই কর্শাসমূহ 
ভ্রেতায় অর্থাৎ হৌত্র, আধ্বর্ধ্যব ও ওদগাত্রবিশিষ্ট (১০) বেদত্রয়ে 
বন্ুপ্রকারে সংপ্রবৃত্ত অথাৎ কর্ষম্িগণকর্তৃক ভনুষ্ঠিত; অথবা ভ্রেতা- 
যুগে বহুলভাবে আরন্ধ হইয়াছে । অতএব তোমরা সত্যকাম হইয়!-- 
যথাযথ কর্্মফলাকাজক্ষী হইয়া,সেই সকল কর্ম সর্বদা! সম্পাদন কর। 
স্ুকৃত অথণং তোমার নিজের সম্পাদিত কন্ম-ফল ভোগের নিমিত্ব 

ইহাই তোমাদিগের প্রকৃত পথ--উপযুক্ত উপায়। যাহা অবলোকন 
কর! হয়-_দর্শন কর! হয় অথাৎ ভোগ করা হয়, এই অর্ে 'লোক। 

এ পপ সস 

(১৭) তাৎগধা-খশ্বেদ(বিছিতঃ পদার্থ; _হৌত্রম, যভ্র্ব্বেদবিহিতঃ আধবধ্যবম, সাহধেদ- 
বিছিতঃ গদগাত্রম্ ইতি আনঙ্গগিরি। অর্থাৎ খগ্নেদবিছিত বিষয়কে হৌত্র, ব্ূর্বেবেদবিছিত 
বিষয়কে জাধ্বধ্যব, আর স/মংবেদবিহিত বিষয়কে উদগীত্ বলে। এতদনুসারে প্ধথেদবিৎ_. 
হোতা, বনধুর্ব্বেদবিৎ--অধ্বযু) আর সামবেদ বিৎ--উপগ!ত| নামে অভিহিত হন। 
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শক্ষে কন্মফল কথিত হইয়৷ থাকে । ইহা সেই,লোকপ্রাপ্তির পথ। 
এই যে বেদবিহিত অগ্রিহোত্রা্ি কম্ম, ফলপ্রাপ্তির অবশ্য-সাধকত্ব- 
নিবন্ধন সেই কর্ম্মসমূহই এই পথ ॥ ১০ ॥১ 

যদ! লেলায়তে হ্যচ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। * 

তদাজ্যভাগাবন্তরেণাভুতী? প্রতিপার্দয়েং ॥ ১১ ॥ ২ 
[ প্রথম তাবৎ অগ্নিহোত্রমেব উদাহিয়তে |_'ষদা” ইত্যাদিনা। যা 

(যন্মিনকালে ) সমিদ্ধে ( কাষ্টাদিভিঃ প্রদীপ্তে) হব্যবাহনে ( অগ্রৌ ) অচ্চিঃ 
(শিখা) লেলায়তে (চঞ্চলীভবতি)) তদা ( তশ্দিন্কালে ) আজ্যতাগো৷ 
অন্তরেণ (আজ্/ভাগয়োঃ মধ্যে আহবনীয়ন্ত দক্ষিণোত্তর-পার্বয়ো; আজ, ভাগো 

ইয়েতে, তয়োঃ মধ্যে ইত্যথঃ ) আহুতীঃ (সায়ংপ্রাতঃ আঞতিদ্য়ৎ ) প্রতিপাদয়ৈৎ 

( প্রক্ষিপেৎ ) 0১১২ 

প্রজ্পিত অগ্রিতে যে সময় শিখামগুল চঞ্চল হয়, তখনই আজ্যভ।গণয়ের 

মধ্যে আভুতি সমপণ করিবে ॥ ১১৯২ 

শাঙ্করভাষ্যম্ । 

তত্র অগ্রিহোত্রমেব তাবৎ প্রথমং প্রদর্শনার্থমুচাতে, সর্ব কম্মণাং প্রাথম্যাৎ। 

তৎকথম্? যদৈব ইন্ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সম্যক ইদ্ধে সমিদ্ধে দীপ্টে হব্যবাহনে 

লেলায়তে চলতি অচ্চিঃ ; তদা তম্মিন্ কাঁলে লেলায়মানে চলত্যচ্চিষি আজ)ভাগো 

আজ্যভাগয়োরন্তরেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহুতী: প্রতিপাদয়েং প্রক্ষিপেং দেব- 

তামুদ্দিশ্ব। অনেকাহঃপ্রয়োগাপেক্ষয়া আহুতীরিতি বহুবচনম্। এব সম্যগাহতি- 

্রক্ষেপাদিলক্ষণঃ কর্ণমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে পন্থাং। তশ্ত চ সম্যকৃকরণং দুষ্ধরম্, 

বিপত্রয়স্তনেক। ভবস্তি ॥ ১১ ॥ ২ 

ভাস্কানুবাদ। 

তন্মধ্যে উদাহরণাথ” প্রথমতঃ অগ্নিহো ত্রই উল্লিখিত হইতেছে ; 

কারণ, উহাই সমস্ত কর্মের প্রথম । তাহ। কি প্রকার ?- নিক্ষিপ্ত 

কাষ্ঠাদি দ্বার! প্রদীপ্ত অগ্মিতে যে সময়েই শিখা লেলায়মান-_চলনশীল 

হয়। দেই সময় অগ্নিশিখ। চলৎ থাকিতে থাকিতে; আজ্যভাগদ্ধয়ের 



১৮ মুণ্ডকোপনিষৎ। [ দ্বিতীষ: 

মধ্যে অথাৎ অর্পণযোগা স্থানে দেবতার উদ্দেশ করিয়া আন্তি সকল 

নিক্ষেপ করিবে। অনেক দিনের আহুতির বন্ুত্ব ধরিয়া মূলে 'আহুতি' 

শব্দে বন্ছবচন প্রযুক্ত হইয়াছে, [ নচেৎ অগ্নিঙ্ঠোত্র যজ্ঞে সায়ং ও 
প্রাতঃকালীন্ আহ্ুতিদ্য়ই প্রসিদ্ধ । ] যথোপযুক্ত আনুতি প্রক্ষেপাদি 
স্বরূপ এই কম্মপথই পোকপ্রাপ্তির উপায়। কিন্তু তাহার যথাযথ- 
ভাবে আমুষ্ঠান বড় দ্ুক্ষর; স্বারণ, ইহাতে অনেকপ্রকার বিপৎ 
উপস্থিত হইয়া থাকে ॥১১॥২ 

যস্তাগ্লিহো ত্রদর্শগপৌর্ণমাস- 

মচাতুর্মাস্তমনাগ্রয়ণমতিথিবজিত | 

অন্থতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত- 

মাসপ্তমাংস্তস্ক লোৌকান হিনস্তি ॥ ১২ ॥ ৩ 
[ অগ্নিহোরস্ত মবথামু্ঠানে দোমমাহ ]-য়স্তেতি। মশ (অগ্রিহোহিণঃ) অগ্রি- 

হোব্বৎ ( তদাখাৎ যাগকর্মা ) মদর্শম ( অমাবঙ্গা কর্তব্য-দর্শনামক-কর্মরহিতম্) 
অপৌর্ণমাঁসম্ ( পৌর্ণমানীবিঠিত-পৌর্ণযা'সংজ্ঞক-কর্ম্মবঞ্জিতম্ ), অচাতুমাস্তম্ 
(চাতুন্ধান্ত চন রতিত্ম্) অনাগ্রয়ণং ( শরদাদি-কর্তব্যাগ্রয়ণেষ্টিশূন্যং ১ তথা 

অতিথিবজ্জিতম্ ( অ'তথিপুজনরঠিতম্ ), অহুতমূ ( যথাকালে হোমরহিতম ), 
অবৈশ্বদেবম্ ( খৈশ্বদেববলিকর্্মবহিতম্ ), অবিধিনা (শান্বোক্তনিধানম্ অনাদুতা) 

ভ₹ং চ[ ভবতি ], তৎ অগ্রিহোত্রৎ | তণ্ত ( কর্তৃঃ) 'আ৷ সপুমান্ ( সপুমপর্ধ্যঙগান্) 

পোকান্ ( ভূবাদীন্ কণ্মফলবূপান্) হিনস্তি (নিনাশয়তি__নিবারয়ততীতি যাবৎ) 
| অতঃ সাবধানেন অগ্রিচোতং কর্তব্যমিত্যাশয়ত ]। ১২ ॥ ৩ 

যাহার 'অগনিহোত্র'ঘাগ 'দর্শ ও 'পৌর্ণমাম” যাগবহিত হয়, চাতু সত ও 

আগ্রয়ণ-যাগশূন্য এব মতিথি-পূজনরহিত হয়, যথাকালে হত না হয়, 

বৈশ্বদেব কর্মশূন্য এবং অবিধিপুর্বক ভুত হয়, সেই অগ্রিহোত্র যাগই 
তাহার ভূঃ প্রভৃতি সপ্তুলোক ( কর্মফল) বিনষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১২৩ 

শাঙ্কর-তাষাম্। 

কথম $ যন্তাগিহাত্রিণঃ মগ্সিহোত্রম অদশং দর্শাখোন কর্ধণা বর্জিতম্। অগি- 
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ভোতরিণোইবশ্ঠ কর্তব্যত্ দ্শ্ত-_-অগ্নিহোত্রিসন্বন্ধযগ্রিহোত্রবিশেষণমিব ভবতি ১ তদ- 

ফিরমাণমিত্যেতৎ | তথা অপৌর্ণনাঁসম্ ইত্যাদিঘপি অগ্রিহোত্র-বিশেষণত্বদরষটব্যম্। 

অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বস্তাবিশিষ্টত্বাৎ। অপৌর্ণমাসং পৌর্ণমাসকর্মবর্ষধিতম্। অচাতুম্মাস্তং 

চাতুন্ধাস্তকর্মবর্জিতম্। অনাগ্রয়ণৎ আগ্রয়ণৎ শরদাদিষু কর্তব্যং, তচ্চ ন ক্রিয়তে 

যন্ত তৎ তথা। অতিথিবঞ্জিতঞ্চ অতিগিপুজনঞ্ণ মহন্যহনাক্রিয়মাণং যন্ত | স্বয়ং 

সমাগগ্নিহোত্রকালে অনুতম্। অদর্গাদিবং অবৈশ্বদেবং বৈশ্বদেবকর্ষমবর্জিতম্। 

হয়মীনমপি অবিধিন! ছুতৎ, ন যথানৃতমিত্যেতৎ | 

এবং ছুঃসম্পাঁদিতম্ অসম্পাদি হুম্ অগ্রিহো ত্রাছ্যপলক্ষিতং কর্ম কিং করোতী- 

ত্যু£াতে-আসপ্তমান সপ্রমসহিতান তন্ত কর্তলেকান্ হিনস্তি হিনস্তীর 
আয়াসমাত্রফলহাৎ । সম্যকৃঞ্িয়মাণেধু চি কর্মস কন্ধপরিণামান্বূপোণ তৃরাদয়ঃ 

সত্যান্তাঃ সপ্পু লোকাঃ ফলং প্রাপ্যস্তে। তে লোক এবস্ভূতেন অগ্নিহোত্রাদ- 

কর্্ণা তু অপ্রাপ্যত্বাৎ হিংস্তন্ত ইব, আয়াঁসমাত্রন্থ অব্যভিচারীত্যতো হিনস্তী- 

ত্যুচ্যতে। পিওদানাগ্ঘন্গ্রহেণ বা সন্বধ্মানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ 

পুলপৌল প্রপৌলাঃ স্বাস্থোপকারাঃন্নপ পোকা উক্তপ্রকারেণ অগ্রিহোত্রাদিনা ন 

ভবজীতি হিত্তস্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ও | 

ভায্যামুবাদ। 

কি প্রকারে অর্থাৎ বিপৎ সন্তন হয় কি প্রকারে? [ তাহ! 

কথিত হইতেছে), যে অগ্নিহোত্রীর “অগ্রিহোত্র' যাগটি অদর্শ_দর্শ"। 

নামক কন্মবর্জিত হয়, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে "দর্শ' যাগ অবশ্য কর্তব্য 3 

এই জন্ত [দর্শ যাগটি যেন ] অগ্নিহোত্রীর অস্ুষ্টেয় অগ্নিহোত্রের 

বিশেষণেরই মন্ত প্রতীত হয়; তদ্রপে ক্রিয়মাণ ন' হয়; “অপৌর্ণমাস' 

প্রভতি স্থলেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে; কারণ, অগ্রিহোত্রাঙ্গ 

বিষয়ে দর্শের সহিত ইহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই, অথণাৎ উভয়ই 

অগ্নিহোত্রের তুল্য অঙ্গ। অপৌর্ণমাস অর্থাৎ 'পৌর্মাস'*নামক 

কন্মরহিত। অচাতুশ্মাস্ত অথাৎ চাতুন্মাস্তনামক কর্ম্মবর্জিত, অনা- 

গ্রয়ণ-_আগগ্রয়ণ কর্ম্মটি শরদাদি খতৃতে কর্তব্য; যে অগ্রিহোত্রে তাহা 

অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাই অনাগ্রয়ণ। অতিথিবর্জিত অথাৎ প্রত্যহ 



৩৪০ ৫ মুণ্ডকোপনিষত । [ দ্বিতীয়; 

যাহার অতিথি সেবা করা না হয়। স্বয়ং যথাযথভাবে অগ্নিহোত্র 
সময়েও যাহাতে হোম করা না হয়। দর্শাদি কন্মের ন্যায় বৈশ্বদেব 

কণ্মও যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় না) আর হোম করা হইলেও যথাবিধি 
হোম হয় না, অর্থাৎ যথাবিধি হুত হয় ন|। 

এইভাবে ছৃঃঈম্পাদিত কিংবা অসম্পাদিত অগ্নিহো ত্রাদি কর্ণ 

কি করিয়া থাকে? তাহা কথিত হইঠেছে__সেই কর্মকর্তার আ সপ্তম 

অথাৎ সপ্তমের সহিত লৌকসমূহ (সপ্ত লোকই) হিংসা করে; কেবল 

কষ্টমাত্র সার বলিয়। যেন [ সপ্ত লোককে ] হিংসাই করে, [এইক্নপ 

বুঝিতে হইবে] কম্মসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে, সেই সকল 

কশ্মানুসারে ভূঃপ্রভৃতি সত্যলোক পধ্যন্ত সপ্ত লোক ফলরপে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়; কিন্তু উক্তপ্রকার কর্ম দ্বারা সেই সকল লোক প্রাপ্ত 

হওয়া যায় না; পরন্ত কর্মানুষ্ঠানে যে ক্লেশ, তাহা ত নিশ্চিতই 
থাকে, এই কারণে, হিংসা! করে বলা হইতেছে । অথবা, পিগুদানাদি 

দ্বারা সম্বধ্মান পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং | গ্রাসাচ্ছাদ- 

নাদি দ্বার! ] উপক্রিয়মাণ পুক্র, পৌল্র ও প্রপৌল্র (যজমানকে 
লইয়া এই সপ্ত লোক ) আর নিজের উপকার যাহ। দ্বারা হয় এই 
সপ্তপ্রকার লোক এইরূপ অগ্রিহ্োত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন হয় না; এই 

কারণে হিংসা করে? বলা হইয়াছে ॥১২।৩ 

কালী করালী চ মনোজব! চ 

স্থলোহিত৷ যা চ স্ধূত্রবর্ণা। 

স্কূলি্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবা 

লেলায়মান। ইতি সপ্ত জিহ্বা; ॥ ১৩ ॥ ৪ 
[ হবিগ্রহণসমর্থ! অঞ্নেঃ সপ্ত জিহ্বা আহ ]-__কালীতা দিনা । কালী, করালী 

চ, মনোজবা চ স্থুলোহিতাঁ, যা চ (অপি) স্ুধূত্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গি নী ( স্ফুলিঙ্গবতী ) 

দেবী ( সর্ধতঃ প্রোজ্জল! ) বিশ্বরুচী চ, লেলায়মানা; ( চপল! হুবিগ্র হণসমথাঃ ) 

ইতি (এতাঃ ) সপ্ত জিহ্বা; [ দহনগ্েতি শেষঃ ]। ॥১৩৪ 



থণ্ঃ। ] প্রথমত মুণ্ডকষ্। টা ১ 

কালী, করালী, মনোবা, সুলোভিতা, নুধূত্বর্ণা, ক্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বা 
[পাঙ্জল!| ৰিশ্বরুচী, এই সাতটি অগ্নির লেলারনান বা চঞ্চল গিহ্বা। || ১৩1৪ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ | 

কালী করালী চ মনোজব চ সুলোহিতা| যা চ .ন্থুধুত্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী 
বিশ্বরুচী চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ। কল্যাণ! বিশ্বরুচ্যন্তাঁ লেলায়- 

মান! অগ্রের্হবিরাছতিগ্রসনাথ। এতাঃ সপ্ত জিহ্বা: || ১৩।। ৪ 

ভাষ্যানুবাদ। 

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, আর যে ন্ুধুত্রবর্ণী, 
সব,লিঙ্গিনী এবং গ্যোতমান বিশ্বরুচী, অগ্নির লেলায়মান এই সাতটি 
জিহবা আছে। «কালী হইতে “বিশ্বরুচী? পর্যন্ত এই সাতটি অগ্নি- 
জিহবা লেলায়মান অথণৎ হবির আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ ৭॥১৩॥৪ 

এতেষু যশ্চরতে জ্রাজমানেষু 

যথাকালং চাহুতয়ে। হাদদয়ন,। 

তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সু্ধ্যস্ত রশ্মায়ে। ৃ 

ত্র দেবানাং পতিরেকোহধিঝাসঃ ॥ ১৪ ॥ ৫ 
[ ইদানাং তত্প্রয়োগমাহ ]--এতেঘিতি | যঃ ( অন্নিহোত্রী ) ভ্রাজমানেষু 

( দীপ্যমানেষু) এতেষু (জিহ্ব।ভেদেযু) চরতে (কর্ম আচরতি); এতাঃ 

অগ্রিহোত্রিণ! সম্পার্দিতাঃ ) আহুতয়ঃ হি (নিশ্চয় ) যথাকালৎ (যস্য কন্মণঃ ষঃ 

কালঃ, তৎ কালম্ অনতিক্রম্য ) হৃর্য/স্য রশ্যয়ঃ [তূত্বা] আদদায়ন (যজমানম্ 

আদদানাঃ সত্যঃ ) তং ( দেশং ) নয়ন্তি (প্রাপয়ন্তি), যত্র (্বা্গি) একঃ (অদ্ধিতীয়ঃ) 

, দ্বেবানাং পতিঃ ( ইন্ত্রঃ) অধিবাসঃ (অধিবসতি ) ॥১৪।৫ 

যে অগ্সিহোত্রী প্রদীপ্ত এই জিহবাসমুহে হোমকন্্ম অনুষ্ঠান করে, এই 
আহ্ুতি সমৃহই যথাকালে ্ুধ্যরশ্মিভাবে সেই যজমানকে লই] সেই স্থান প্রাপ্ত 

করার, যেখানে অর্থাৎ যে স্বর্গে সর্বোপরি অদ্বিতীয় দেবপতি (ইন্দ্র) বাস 

করেন ॥১৪।॥৫ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

এতেধু অগ্লিজিহ্বাভেদেযু যঃ অগ্নিচোত্রী চরতে কর্ম আচরতি অনজিহোত্রাদিকং 



২ মুণ্ডকোপনিষৎ। | থ্িতীয়: 

ভাঁজমানেযু দীপ্যমানেধু। যথাকাঁলঞচ বন্য কর্মে! দঃ কালিঃ তৎ কালম্অনতিক্রম্য 

যধাকালং যজমানমাদদীয়ন আদদ।না আহুতয়ে যক্জমানেন নির্বপ্তিতাঃ তং নয়স্তি 

প্রাপয়াস্ত। এতা আহুতয়ঃ, যা ইমা অনেন নির্ধর্তিতা; কৃর্য্যস্ত র্ময়ো ভূা, রশ্ি- 

দ্বারৈরিত্যর্ঃ। ঘত্র যন্সিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্জর একঃ সর্বাঞছপরি অধি- 
বদতীত্যধিবার্সঃ ॥১৪ | ৫, 

ভাঁধ্যা বাদ | 

যে অগ্নিহোত্রী দীপ্যমান এইসকল অগ্রিজিহবাতে অগ্নিহোত্রাদি 

কম্মের অনুষ্ঠান করেন,যজমানসম্পাদিত অথ যজমানকর্তৃক যে নকল 

আহ্াতি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই আহুতিনিচয় যথাক।লে যজমানকে 

আদানপূর্ববক সৃধ্যরশ্মি হইয়া অথণৎ সুর্ধ্যরশ্মি ছারা যেখানে_যে 
ব্বর্গে দেবগণের পতি ইন্দ্র সর্ব্বোপরি বাঁধ করিয়া থাকেন, সেই স্থান 

প্রাপ্ত করায় ॥ ১৪ ॥ ৫ 

এছোহীর্তি তমাহুতয়ঃ হ্বর্চস; 

ুধ্যস্ রশ্মিভির্ধজমানং বহস্তি। 

প্রিয়াং বাটমভিবদক্ত্যোহট্চয়ন্ত্য 
এষ ঝ» পুণ্য? স্থুকৃতে ব্রহ্মলোক? ॥ ১৫ ॥ ৬ 

[ ইদানীং সুরধ্যবশ্িদ্বারকবহনএ্রকারমাহ ]__এছোেহী ত]াদি । স্থৃবচ্চদঃ (দীপ্তি- 
মতাঃ) আহুতয়ঃ (অগ্নিহোত্রে নিষ্পাদিতাঃ) 'এহি এহি ইতি [ আহ্বযস্তাঃ ], 

অঙ্চয়ন্ত/ঃ (স্ততাদিভিঃ পুজয়ন্তযঃ ), এষঃ (নির্দিগ্তমানঃ ) পুথ্যঃ (পবিত্রঃ) 
ব্রক্মলোকঃ (স্বর্গকলরূপঃ) বঃ (যুম্মাকং) স্থকৃত: (পন্থাঃ ফলম্বরূপঃ) [এবং] প্রিয়াঁং | 

বাচং (বাক্যং) অভিবদন্তাঃ ( কথঘ্ন্তাঃ চ) [সত্যঃ | হর্ধ)স্ত রশ্মিভিঃ 

(দ্বারভূতৈঃ ) তৎ যঞ্জমানৎ বহন্তি স্বর্গ, গময়ন্তীত্যর্থঃ )॥১৫।৬ 

দীরপ্িসম্পন্ন সেই আহুতিসমূহ 'এস এপ" বলিয়া! আহ্বান পুর্বক স্ত্বতি 

প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করিয়া এবং এই পবিত্র ব্রহ্লোক তোমাদের বর্মমলবধ 

ফল, এইরূপ প্রিয়বাকা কথনপূর্ববক হৃর্য।রশ্শি দ্বারা সেই যজমানকে বহন করিয়া 
থাকে | ১৫।। ৬ 



থঃ। | প্রথমৎ মুণ্ডকম্। ৩৩ 

শাঙ্গরভাষ্যম্। 

কথং সুর্যযস্ত রশ্মিভির্জমানং বহন্তীতি 2 উচ্যতে--এহি এহি ইতি আহ্বয়স্ত্যঃ 
তং যজমানম্ আহুতয়ঃ স্থবচ্চসে। দীপ্রিমত্যঃ ; কিঞ্চ, প্রিয়াম্ ইষ্টাৎ বাঁচং স্তৃত্যাদি- 

লক্ণ|ম্ অভিবদস্ত্য উচ্চারয়ন্তাঃ অচ্চয্নন্তঃ পুজয়ন্ত্যশ্ু এষ ঝে যুষ্মাকৎ পুণ ঃ 

স্বরুতঃ ব্রহ্গলোৌক: ফলরূপঃ, এবং প্রিয়াং বাচম্ অভিবদক্তে)1! বহ্তীত্যর্থঃ। 
বর্গলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥ এ | 

ভাষ্যানুবাদ। 
কিপ্রকারে স্র্্যরশ্মি দ্বারা যজমানকে বহন করে? তাহা 

কথিত হইতেছে--স্থবঙ্চস্ অথণৎ দীপ্তিমতী আনুতিসমূহ সেই যজ- 

মানকে “এস এস' বলিয়া আহ্বান পূর্বক, আর স্তবাদিরূপ ,প্রিয়__ 

ইঞ্টাকা উচ্চারণপূর্ববক এবং অর্চনা-_পৃজ। করিতে করিতে এই পবিত্র 
ব্রক্মালাকই তোমাদের স্ুুকৃত-- কর্্মফলব্রূপ, এইপ্রকার প্রিয় 

বাক্য বলিতে বলিতে বহন করিয়া থাকে । প্রকরণানুমারে এখানে 

ব্র্মালোক অর্-ন্বর্গ ॥১৫॥৬ 

পরীবা হোতে অদৃঢ়। নজ্রূপা 

অক্টাদশোক্তমবরং যেমু কর্ম 

এচ্ছে।য়ে। যেহভিনন্দন্তি মুঢা 

জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ 
[জ্ঞানরহিতস্ত কন্্নণো নিন্দার্থমাহ]_প্লবাঃ ইতি। যেষু ( অষ্টাদশযু 

ষক্তরাপযু) অবরু (জ্ঞানরহিতত্বাৎ নিক্ষ্টৎ) কর্ম উক্ত শান্ত্েণ বিহিতং )) 

হি (যন্নাৎ) এতে অষ্টাদশ (যোড়শ খত্বিজঃ, ষজমানঃ, পত্রী চ, ইত্য্টাদশ- 

সংখ্যাকাঃ ) যজ্ঞরূপাঃ ( যজ্ঞনির্বাহকাঃ ) [ অথবা, এতে যজ্জরূপ! অষ্টাদশ প্রবাঃ 

সংসার-সম্ভরণোপায়াঃ ] অদৃঢ়ঃ (অস্থিরাঃ ); [তন্মাৎ গ্রবস্তে ফলেন সহ 

বিনশ্যন্তি ইত্যর্থঃ]| যে মুঢ়াঃ (বিবেকরহিতাঃ ) এতৎ (জ্ঞানরহিতৎ 

কন্ম) শ্রেক্ঃ (শ্রেয়োরপৎ । অভিনন্স্তি (বন্ধ মন্তন্বে)। তে (মুঢ়াঃ) 

পুনঃ এব ( ভূয়োভূয়ঃ ) জরা-মৃত্যুৎ ( জরাং চ মৃত্থ্যং চ) অপিষস্তি (প্রাপ্র,বস্তি ) 

[ ন পুনমুক্কিম্. ইত্যভিপ্রীয়ঃ ] ॥১ ৬ 



৩৪ :  « মুণ্ডকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়: 

এই, যে, অষ্টাদশ গরত্বিকৃসাধ্য যজ্ঞরূপ প্লব ( সংসার-সাগরোন্তরণের ভেলা) 

যাহাতে হীনফলপ্রদ কর্ম উক্ত হইয়াছে; ইহা দরতর নাহ-_বিনাণশীল। 

যে সকল মুঢব্যক্তি ইহাকেই “শ্রেয়ঃ' খলিয়া আদর করে, তাহারা পুনর্ববার 

জর! ও মৃত্যু লাভ করে (মুক্ত হইতে পারে না)॥ ১৬॥৭ 

1... ৮, শাঙ্করভাষ্যম। 
এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কম্ম এতাবংফলম্ অবিদ্যাকামকর্মুকার্ধ্যম, অত্তঃ অসাবছ 

ছুঃখমূলমিতি নিন্তে-প্লবা বিনাশিনঃ ইত্যথঃ | হি যম্মাৎ এতে অদুঢ়াঃ গঙ্থিরাঃ 

যজ্ঞরূপাঃ যজ্ঞস্ত ব্লপাঁণি যজ্ঞরূপাঃ ষজ্ঞনির্বর্তকাঃ অষ্টাদশ অষ্টাদশসংখ্যাকাঃ বোড়শ 

খত্বিজঃ পরী যজমানশ্চ ইত্য্টাদশ। এতদাশ্রয়ং কর্ম উক্তৎ কথিত শান্ত্বণ, যেধু 
অগ্টাদশস্থ অবরং কেবলং জ্ঞানবর্জিতং কশ্ম। অতস্তেঘাম্ অবরকন্মাশ্রয়াণ।ম্ 
অষ্টাদশানাম্ অদৃঢ়তয়া প্রবস্বাৎ প্রবতে সহ ফলেন তৎসাধাৎ কর্ম ; কৃুবিনাশাদিব 
(১১) ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থানাং নাশ: ) যত এবমেতৎ কর্ণ শেয়ঃ শেয়ঃপাধনম্ ইতি 
যে অভিনন্স্তি অভিহৃব্যস্তি অবিবে কনো মৃঢাঃ, অতন্তে জরাৎ চ মৃত্যু চ জ্রামৃহ্থাং, 

কঞ্চিৎ কালৎ স্বর্গে স্টিত্বা পুনরেব অপিযস্তি ভূরঠযাহ্পি গচ্ছন্তি ॥ ১৬ ॥ ৭ 

'এই যে জ্ঞানরহিত কর্ম, ইহার ফলও এই পর্য্স্ত-_অবিদ্যা ও 

কামকম্মপ্রস্ত ; অতএব অসার-_ছুঃখনিদান, এইজন্য ইহার নিন্দা 

কর! হইতেছে-প্লব* অথ-বিনাশশীল, যেহেতু যে অষ্টাদশের 
আশ্রয়ে আশ্রিত অবর-জ্ঞানরহিত কেবল কর্্মশার্থে উক্ত 

হইয়াছে। যেহেতু, সেই এই অষ্টাদশ--যোড়শ ঝত্বিক, জমান 
ও ততপত্বী, এই অষ্টাদশসংখ্যক যজ্জঞরূপ যজ্ছের নিরপক-_-অথণৎ 

যন্রনিবর্বাহক যাজ্জিকগণ অদৃঢ় অস্থির (ক্ষয়োনুখ) ; ্ মাতএব, কুণ্ডের 
( পাত্রবিশেষের ) বিনাশে যেরূপ সেই কুণুস্থ দধিপ্রভৃতিও বিনষ্ট 

হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত অবর-কর্মাশ্রয়ীভূত অষ্টাদশের অদৃঢ়তা- 
হেতু তৎসাধ্য (তাহাদের নিম্পাদিত) কর্মাও ফলের সহিত 

বিনষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু মূঢ় অর্থাৎ বিবেকহীন ব্যক্তিরা উক্ত- 
প্রকার কম্মকেই শ্রেয়; অর্থাৎ পরমকল্যাণসাধন বলিয়া সমাদর 
05১) কুগবিনাশাদিবৎ, ইতি কচি পা): 77 ূ 



খণ্ডঃ। ] গ্রথমঃ মুণ্ডকম্। ৩৫ 

করে? অতএব, তাহার। কিয়ংকাল স্বর্গে অবস্থিতি করিয়া পুনশ্চ 

জর! ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৬॥ ৭ 

আবিগ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ 

স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানা? | *, 

জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা 

আন্বেনৈব নীয়মান। ধথান্ধা; ॥ ১৭ ॥ ৮ 

অপিগ্ঠায়াম্ অন্তরে ( অবিষ্ঠামধ্যে) বর্তমানাঃ স্বয়ং [ এব] ধ'রাঃ (ধীমস্তঃ) 

পণ্ডিতগ্তত্মমানাঃ (আত্মানৎ পঞ্ডিতং মন্তান্তে ) জজ্বস্থমানাঃ ( রোগার্দিভিঃ ভশং 

পুণঃ পুনর্ধধা পীভ্যমানাঃ ) মূঢ়াঃ (অবিবে কাঃ) অস্ধেন নীয়মানাঃ (পরিচাল্যমানাঃ) 

'অন্ধাঃ ধগা (অন্ধ! ইব) পরিয়ন্থি (বিভ্রমন্তি__বিপপ্থান্তে ইত্যর্থঃ ) ॥১৭॥৮ 

অনিগ্ভামধ্যে খাস করে, সুতরাং আপনিই আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া 

মনে করে এবৎ রোগাদি অনর্থরাশি দ্বারা বারবার অতিশয়রূপে পীড্যমান মূ 
পান্তিরা অন্ধপরিচালিত আন্ধের তায় [ উদ্ত্রান্তভাবে ] মণ করে ॥ ১৭ ॥ ৮ 

শা্কবভাষ্যম্। | 

কিঞ্চ, অবিদ্তায়াম্ অন্তরে মধ্যে বর্তমানাঃ অবিবেকপ্রীয়াঃ স্বয়ং 'বয়মেব ধীরা: 

ধীমন্তঃ পিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চ ইতি মন্তমানা আত্মানং সম্তাবয়ন্তঃ, তে চ 

জঙ্ঘন্তমীনাঃ হ্রারোগাগ্তনেক। নর্থ বাতৈহ স্তমানা ভূশং পীড্যমানাঃ পরয়ন্তি বিভ্রমস্তি 

মৃঢ়াঃ। দর্শনবক্জিতত্বাৎ অন্ধেনৈৰ অকক্ষুক্ষেণেব নীয়মানাঃ প্রদর্যমীনমাগ: 

যথা লোকে অন্ধ! অক্ষিরহিত গর্তকণ্টকাদৌ পতস্তি, তন্বৎ ॥ ১৭ ॥ ৮ 

পু ভাষ্যান্থুবাদ। 

মপিচ, অবিদ্ভার মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ অবিবেকবহুল, নিজেই 

“আমরা ধীর, বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় 
অবগত হইয়াছি, এইরূপে আপনাকে সম্ভাবিত--সম্মানিত করে ; 

ই সকল মূঢ় ব্যক্তি জজ্ঘন্থমান হইয়1--জরা ও রোগাদি নানাবিধ 

অন” দ্বারা পীড্যমান হইয়া পরিভ্রমণ করে। দর্শনশক্তি না 

থাকায় অন্ধকর্তৃক অথাং অক্ষিহীনকর্তৃক নীয়মান-_প্রদশিতপথ 



৩৯. ৫... মুণ্ডতকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়: 

অন্ধ-_চক্ষুরহিত লোকসমুহ যেরূপ গর্ত ও কণ্টকাদিতে পতিত 

হইয় থাকে, তাহারাও সেইরূপ-- ॥১৭ ॥ ৮ 

অবিদ্যায়াং বন্ধ। বর্তমান 

 বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। 

যৎ কলম্মিণে। ন ্রবেদযন্তি রাগাং 
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ১৮ ॥ ৯ 

কিঞ্চ, অবিদ্ধায়াং (অজ্ঞানবহলব্যাপারে ) বন্ধ! ( নানাপ্রকারেণ) 

বর্তমানাঃ বালাঃ (অবিবেকিনঃ ) বয় কৃতার্থাঃ ( কহকৃত]াঃ) ইতি (এবং) 

অভিমন্তত্তি (অভিমানং কুব্বন্তি )। যং (ষম্মাৎ হেতোঃ ) কর্শিণঃ (জ্ঞানরহিত- 

কর্মানুষ্ঠাতারঃ ) রাগাৎ ( ফপাণজ্েঃ হেতোঃ ) ন প্রবেদয়স্তি ( তব্বং ন জানস্তি )। 

তেন [ তক্মাং ] ক্ষীণলোকাঃ ( ক্ষীণকর্খ্ফলাঃ) [অতএব ] আতুরাঃ (ছুঃপার্তাঃ 
সস্তঃ ) চাবস্তে (স্বগাৎ পতস্তীত্যর্থঃ ) ॥১৮|৯ 

নানাগ্রকারে অবিষ্তার অভ্যন্তরে অবস্থিত, বালকগণ (মুঢ়ুগণ ) অভিমান 

করিয়া থাকে যে, “আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। যেহেতু কর্্াসক্ত ব্যক্ষিরা 
ফলাসক্তিবশতঃ (প্রকৃত তত্ব) জানিতে পারে না, সেইহেতু স্বগাদি লোক- 
ভোগ শেষ হইলে ছৃঃখার্ত হইরা সেই লোক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥:৮|৯ 

শঙ্করভাষ্যম্। 

কিঞ্ক, অবিগ্যারাং বন্ধ! বছপ্রকারং বর্তমাণাঃ বয়মেব ক্ৃতার্থাঃ কত হয়োজন। 

ইত্যেবম্ অভিমন্থাস্তি অভিমান্যপ্তে অভিমানং কুর্বপ্তি বালা! অজ্ঞানিনঃ যদ্ যম্মাদেবং 
কর্মিণা ন প্রবেদয়স্তি তত্বং ন জানন্তি, রাগাৎ কর্মমফলরাগাভিভ্ববনিমিত্তং, তেন 

কারণেন আতুরা ছুঃখার্থাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মকলাঃ স্ব্গলোকাৎ 
চ্যবস্তে ॥ ১৮॥ ৯ 

ভাব্যানবাদ। 

নানাপ্রকারে অধিষ্ভার মধ্যে বর্তমান বালকগণ অথাৎ অজ্ঞ" 

লোকেরা 'আমর! নিশ্চয়ই কৃতার্থ অর্থাৎ গ্রয়োজন সম্পাদন 
করিয়াছি এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু এইপ্রকার 



খণ্ডঃ। ] গ্রথমং মুণ্ডকম্। , ৩৭ 

কর্ন্িগণ রাগবশতঃ অথণৎ কন্মফলে অন্ুরাগজনিত অভিভব ,বশতঃ 

প্রকৃত তত্ব বুঝিতে পারে না ; সেইহেতু ক্ষীণলোক কন্মফল (অথণং 

স্বর্গাদি লোক) ক্ষয়ের পর আতুর-ছুঃখার্ত হইয়া স্বর্গলোক 

হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ॥ ১৮॥ ৯ এ 
ইষটাপূর্তং মন্যামান! বরিষ্ঠং 

নান্যচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে' প্রমূঢাঃ। 

নাকস্থ পৃষ্ঠে তে হকুতেহনুভূত্বে- 
মং লোকং হীনতরং বা বিশস্তি ॥ ১৯---১০ 

কিঞচ, প্রযূঢ়াঃ ( অবিবেকিনঃ ) ইট্টাপূর্তৎ (ইইৎ-_ শোতৎ যাগাদি, পর্তৎ_ 
স্মার্কৎ বাপীকুপাদিদান-লক্ষণৎ কর্ম) বরিষ্ঠৎ ( সর্বোৎকৃষ্ট, ) মন্যমানাঃ (চিন্তয়ন্তঃ 

সম্তঃ) অন্যৎ শ্রেয়; (পরমকল্যাণৎ ) [অন্তীতি। ন বেদয়ন্তে ( বুধ্যস্তে )। 

তে (প্রমূঢ়াঃ ) সুকতে ( কর্মলন্ধে) নাকশ্ত পৃষ্ঠে (স্বগেণপরি ) অনুভূত্ব! 'ফলম্ 

অন্থৃভূয়) ইমং লোক (মর্তযাখ্যং) হীনতরং ইন্তো২পি নিকু্টং লোকং)বা। (অপি) 

আবিশগন্তি,.--তত্র জায়ান্তে ইতার্থঃ ॥১৯।১* | 

অন্যন্ত মুঢ়গণ ইষ্ট ও পূর্ত কর্মাকেই সর্ধশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া থাকে ; অপর 

শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া জানে না। তাহারা পুণ্যলব স্বগপ্পষ্ঠে কর্মফল অন্থুভব 

করিয়া এই লোকে কিবা ইহা অপেক্ষা অপরুষ্ট লোকে প্রবেশ করে ॥১৯১০ 

শঙ্গরভাষ্যম্ । 

ইষ্টাপূর্তম্-_ইষ্টং যাশাদি শ্ৌতৎ কর্ম, পুর্তৎ বাপীকুপতডাঁগাদি ন্্ার্তং কর্ণ, 
মন্যমান। এতদেব অতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি চিস্তয়স্তঃ, অনাৎ 

৪ আম্মজ্ঞানাখ্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তে ন জানস্তি প্রমূঢ়াঃ পুলপশুবান্ধবাদিযু 

প্রমত্ততয়। মুঢ়াঃ; তে চ নাকশ্ত স্বগণ্ত পৃষ্ঠে উপরিস্থানে সুকৃতে ছোগায়তনে 

অন্ুভূত্বা অনুভূয় কর্্মকলং পুনরিমং গোকং মান্ুষম্ অন্াং হীনতরং বা তির্য্যঙ - 

নরকাদ্িলক্ষণং যগাকর্্মশেষৎ বিশস্তি ) ১৯ ॥ ১০ 

ভাষ্যান্্বাদ । 

ই্টাপূর্ত_ ইষ্ট অর্থে শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম, আর পূর্ত 
অথে+ম্মৃতিবিহিত বাপী-কৃপ-তডাগাদি দানক্রিয়া, প্রমূঢগণ অথ 



৩৮ মুণডকোপনিমৎ। [ দ্বিতীয়ঃ 

পুত্র, পশু ও বন্ধুবর্গে আসক্তিনিবন্ধন মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা, উত্ত 
ইষ্টাপূর্ কর্ম্মকেই নিরতিশয় পুরুষাথ-সাধন -__বরিষ্ঠ বা প্রধান মনে 
করে-চিস্তা করেঃ তদতিরিক্ত প্রকৃত শ্রেয়;সাধন আত্মঙ্জান 

জানিতে পারে না? তাহারা সুুকৃত অর্থাৎ ভোগায়তন নাকপুষ্ঠে 
অথণৎ ন্বর্গের উপরিস্থানে কর্্নফল অনুভব করিয়া, পুনর্ধার এই 

মনুষ্যুলোকে অথবা এতদপেক্ষা, হীনতর তির্য্যগ যোনি ও নরকাদি- 

স্থানে নিজ নিজ কন্মশৈষান্ুসারে (১২) প্রবেশ করে ॥ ১৯ ॥ ১০ 

তপঃশ্রদ্ধে মে হ্যপবসন্ত্যরণ্য, 

শান্তা বিব।ংসো ভেক্ষচর্ধযাং চরন্তঃ। 

ূরধ্যদ্বারেণ তো বরজা? প্রয়ান্তি 
ঘত্রান্ধত ম পুরুষে। হ্যব্যয়াত্মা ॥ ২০ ॥ ১১ 

[ ইদানীৎ জ্ঞানবতা* “ফলমাহ | “তত, ইনত্াদিনা। যে হি শান্তাঃ 

(সংয়তেক্দ্িয়াঃ বানপ্রস্থাঃ সন্নগাসিনশ্চ) ভৈক্ষচর্মযাৎ চরন্তঃ (ভিক্ষামান্রেপজীবা।ঃ 

অরণ্যে [ বর্তমানাঃ সন্্ঃ | বিদ্বাংসঃ (,জঞাননন্ঃ গৃভস্থীঃ চ) তপংশদ্ধে-া ছপঃ 

স্বাশ্রমবিহিতৎ কন্ম, শ্রদ্ধা (ঠিরণ্যগর্ভাদিবিয়বা খিগ্ঠা ) 0৮ তশহশ্রঙ্টে ] উপ 

বসম্তি (সেবন্তে ), তে বিরজাঃ ( বির্জস্কা; পুণ্যপাপরহিতা; সন্তঃ ) হুর্াদ্বারেণ 

( উত্তরেণ পথা) ষহ্। (যন্মিন সতালোকাদৌ ) হি সঃ | প্রসিদ্ধ: ) অব্যয়াত্মা 

(যাবৎস সারগ্ঠায়ী ) অমৃত: পুরুষ: ( চিরণাগ€:) [পর্ধতে ] 7 তত্র) প্রমান্তি 

(গচ্ছন্তি )। 

ভিক্ষাবৃত্তি অবর্পপ্বনপুর্ক অরণ্যে বাস করিয়া ঘে «সমস্ত সধ্যতেক্দ্িয় 

(১১) মানুষ নিজ (নিজ শুতকন্মানুস!রে শ্বর্গে গমন করে, এবং সেখানে সমুচিত বিষয় ভোগ 
করে। কর্মফল যত বড়ই হউক না কেন, কিছুতেই অপগ্িমিত হইতে পাবে ন1; সেই 
ভোগ পর্িমিত ধবং পরিমিত কালের জন্ঠ ; দেই কাল পূর্ণ হইলেই স্বর্গগত ব্যক্তিকে ফিরয়া 
অ।সিতে হয়; তখন যাহার যেরূপ কণ্ম বঞ্চিত থাকে, তাহার তেদমনুদারে গতি হয়, কেহ ব| 
মনুযালোকে, কেহ বা তিরধাগ্ ঘোনিতে,। কেহ বা একেবারে নধকে প্রবেশ করে। জীবের 
কর্মশেষই তাহার গন্তবর স্থান নির্দেশ করিয়াদের়। তাই ভগবদশীত'র উক্ত হইপাছে যে, 
“তে তং ভূত। স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্তালেকঃ বিশত্তি।” অর্থাৎ কম্মীরা সেই 
খিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়। পুণাক্ষযে পুনণ্ মর্তালোকে প্রবেশ কিয়! খাকে | 



*১ 

এও । | পগন্ খুগকম। ১৯ 

বানপ্রস্ত ও সন্নাপী এবং জ্ঞানসম্পন যে সকল গ্তস্থ হপগ্তা 2 ১ শ্রদ্ধার 

(সবা করেন, তঁ হারা স্ুর্যা দ্বাবা অর্থাৎ উত্তরায়ণ পথেঘেখানে দেই অব্যয়- 

স্বরূপ অমুতপুরুষ হিরণ্যগভ বাস করেন, সেখানে গমন করেন ॥২০।১২ 

শাঙ্করভাব্যম্। 

ষে পুনস্তদ্বিপরীতজ্ঞানধুক্তা বানপ্রস্থাঃ সন্নযাসিনশ্চ, উপঃশ্রদ্ধে হি__তগঃ 

শ্বাশ্রমবিহিতৎ কন্মন, শ্রদ্ধা হিরণ/গড।দ্রিবিবয়া বিগ্তা তে তপঃশ্রদ্ধে উপবসস্তি 

সেবান্ত অরণো বর্তমানাঃ সন্তঃ। শাগ্। উপরতকরনগ্রামাঃ | বিদ্বাসো গৃহস্থা্চ 

জ্ঞান প্রধান! ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষচর্ধ্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহাভাবাৎ উপবগন্ত,রণ্যে ইতি 

সম্বন্ধ: | ুর্য্যদ্বারেণ কুর্য্যোপলক্ষিতেন উত্তবেণ পথা তে বিরজাঃ বিরজসঃ ক্ষীণ. 

পূণ্যপাপকর্দণঃ সন্য ইত্যর্থঃ । প্রধান্তি প্রকর্ষণ বান্তি যত্র যম্মিন্ সত্যলোকাদৌ 

মমূতঃ স পুরুনঃ প্রথমজো হিরণাগভো হাব্যয়া স্ব অবায়স্বভাবো যাবৎসংসারস্থায়ী । 

'এতদস্থাস্থ সংসারগতয়ো ইপরবিদ্যাগম]াঃ | 

নন্বেতং মোক্ষমিচ্ছস্থি কেচিৎ?, ন, “ইটহৈব সার্নে প্রবিশীয়ন্তি কামাঃ “তে 

সর্বাগৎ সর্বতঃ প্রাপা পীরা সুক্তাত্মান; সর্ধামেবাধিশত্তি" ইত্যাদিশতিভ্যঃ ; 

মপ্রকরণাচ্চ। অপরবিগ্তাপ্রকরণে হি প্ররৃত্তে ন হাকস্মান্োক্ষপ্রসঙ্গোহস্তি। 

খিরজস্বন্ত আপেক্ষিকম্। সমস্তমপরবিদ্যাকার্য্যং সাধ্যদাধনলক্ষণং ক্রিয়াকীরকফল- 

"5দভিন্ন দৈহম্ এতীবদেব যঙ হিরব্যগ্ভপ্রাপ্তাবসানম্। ভথাচ মন্থনোক্তং 

্াবরাগ্ভাং স সারগতিমন্ুক্রামতা- “ত্র! বিশস্থজে। ধর্থ্বো মহানব্যক্র-মব চ। 

উত্তম*ং সাত্বিকীমেতাঁ গতিমাহুন্মনীধিণঃ” ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ 

ভাব্যান্কবাদ। 

পক্ষান্তরে, 'যাহারা তদ্বিপরীত জ্ঞানসম্পন্ন বানপ্রস্থ ও 
সন্ন্যাসী অরণ্যে বাস করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এবং ভিক্ষাবৃত্তি 

অবলম্বনপূর্বক, আর বিদ্বান অথাৎ জ্ঞান প্রধান গৃহস্থগণও তপস্তা ও 

শ্রদ্ধার-তপ অর্থ_নিজ নিজ মআশ্রমবিহিত কর্ম, আর শ্রদ্ধা 

অথ" হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়ক বিদ্যা, এতছ্বভয়ের সেবা করেন। বান- 

প্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ; এইজন্য ভৈক্ষচর্য্যা 

তাহাদের সন্বন্ধেই বিহিত। তাহার! বিরজস্ক অথণৎ পুণ্যপাপরহিত 



] 

৪৬" * মুগ্ডকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়ঃ 

হইয়া, সূর্য্য দ্বার। ম্ৎ হূর্য্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ পথে সেই স্থানে 

প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন _যে সত্যলোকাদি স্থানে মমৃত ও অব্যয়াত! 

স্বভাবতঃ বিকার ব! ক্ষয়হীন অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংসারকালস্থায়ী সেই 

প্রথমোৎপন্নপুরুষ, হিরণ্যগর্ভ অবস্থান করেন। অপর বিদ্যা দ্বারা 

এই পধ্যস্ত সংসারগর্ঠি লাভ করা যায়। 

ভাল, কেহ কেহ ত এই গতিকেই মোক্ষ বলিয়া মনে করেন 2 

না_ইহা হইতে পারে না; কারণ, 'এখানেই সমস্ত কামন। বিলীন 

হইয়। যায়।১ “সেই ধীরগণ সব্ধগত ব্রহ্মকে সর্বাতোভাবে প্রাপ্ু 

হইয়। যুক্তাত্মা হইয়া সব্বন্বরূপে প্রবেশ করেন ইত)াদি শ্রুতি 

হইতে [ জানা যায় যে, মুক্ত পুরুষের স্থানবিশেষে গতি হয় না |) 

আপ্রানঙ্গিকতাও অপর হেতু_-এখানে শপর পিগ্যাত্ব প্রকরণ আরব 

হইয়াছে; তন্মধো অকন্মাৎ মোক্ষের প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। 

তবে এখানে যে, বিরজস্কতা যলা হষ্টয়াছে, তাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ 

কর্মিগণের অপেক্ষা বিরজস্কতামাত্র। সাধ্য-সাধনাত্মক এবং ক্রিয়া 

কারক ও ফলভেদ-সম্পন্ন, সমস্ত অপর বিগ্তার দ্বৈত ফল এই 

হিরণ্যগর্ভপদ প্রাপ্তি পর্ষান্ত, এতদপেক্ষা আর অধিক ফল নাই। 

দেখ, স্থাবরাদি সংসারগতি বর্ণন প্রসঙ্গে মনও বলিয়াছেন- ব্রহ্মা 

বিশ্বত্ষ্টা। ( মরীচি প্রভৃতি ) ধর্ম, মহান্ ( হিরণ্যগর্ভ ) ও প্রকৃতি, 

এই সকল পদপ্রাপ্তিকেই মনীষিগণ উত্তম সাত্বিক গতি বলিয়া 

নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ ১১ | 

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মা-চিতান্ ব্রা্মণে 
নির্বেবেদমায়াম।জ্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 

তদিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 

সৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্গনিষ্ঠম্ ॥ ২১ ॥ ১২ 
[ অথেদানী- ব্রঙ্গনিষ্ঠন্ত বৈরাগর প্রকারমাহ ]-পরীক্ষ্যেত্যাদিনা। ব্রা্ষণঃ 

(ব্র্গনিষ্ঠ; জন;, ব্রাঙ্মনঞ্জাতির্ব| ) কর্মচিতান্ (কর্মণ! নিষ্পাদিতান) লোকান্ 

( ফলানি ) পরীক্ষ্য . শনিত্য ভয়। অবধার্ষ/) [ স'দারে ] অত; (নিত,; পদাথঃ) 



থণ্ডঃ। ] গ্রথমং মুণ্ডকম্। ৪১ 

নাস্তি, [ সর্ববমেব কৃতমিত্যাপয়ঃ ], কৃতেন ( অনিত্যেন ) [ নাস্তি মে প্রক্মোজনষ্) 
ইতি ] অথব! ক্ৃতেন ( কর্মণা ) অকৃতঃ (নিত্যঃ মোক্ষঃ ) নাস্তি (ন তবতি, 
ইসি কৃত্বা) নির্বেধম্ ( বৈরাগ্যম্) আয়াৎ (গচ্ছেৎ)। ততিজ্ঞানার্থং (তত 

সত্যব্রদ্ধণঃ জআানার্থ, ) সঃ ( নির্কিঃ ) সমিৎপাণিঃ ( উপায়নহস্তঃ সন্) শ্রোত্রিগং 
( বেদজৎ ) বঙ্নিষ্ঠং (ব্রদ্মণি তৎপর ) গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ ( সর্ধবতঃ শরণং 

গচ্ছেৎ )8২১।১২॥ এর 

ব্রাহ্মণ বর্ধার্জিত লোকদমুহ ( কলসমূহ ) পরীক্ষা! করিয়া! অর্থাৎ অনিত্য- 
অসার বলিয়। অবধারণ করিয়া - জগতে অক্কৃত (নিত্য ) কোন বস্ত নাই, এবং 

কৃত বা অনিত্য বস্তুতে ৪ আমার প্রয়োজন নাই; এই ভাবিয়া বৈরাগ্য লাভ 
করিবে। সেই বৈরাগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই সত্য ব্রদ্ধাবিজ্ঞানের উদ্দেশে সমিৎপাঁণি 

হইন্বা োত্রিয় ও ব্রদ্ষনিষ্ঠ গুরুকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় করিবে ॥২১।১২। 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। ৃ 

অথেদানীমন্মাৎ সাধ্য-সাঁধনরূপাৎ সর্বস্মাৎ সংসারাৎ বিরক্রস্থ পরস্তাৎ বিস্বায়া- 
মধিকা রপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে --পরীক্ষ্য যদেতদ্ খণেদাগ্তপরবিদ্ভাবিষয়ং স্বাভা- 

বিকাবিস্তাকাম-কর্মমদৌষবপুরুষানুষ্ঠেয়ম্, অবিস্তাদিদৌষবস্তম্ এব পুরুষং প্রতি 
বিহিতত্বাৎ, তনুঠানকার্য্যভূতাশ্চ লোকা যে দক্ষিণোত্বরমার্গলক্ষণাঃ ফলতুতাঃ, 

যে চ বিহিতাকরণ-প্রতিষেধাতিক্রমদোধসীধ্যা নরকতির্ধ্যক্-প্রেত লক্ষণাঃ, তান্ 

এতান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষান্মমানোপমানাগমৈঃ সর্বতো! যাথায্ম্যেন অবধারধ্য লোফান্ রর 

সংসারগতিভূতান্ অব্যক্তাদিস্থাবরাস্তান্ ব্যাকুতাব্যারৃতলক্ষণান্ বীজাঙ্কুরবঙ্গিতরে-” 

তরোৎপত্তিনিমিত্তান্ অনেকা নর্থশতসহশ্রসন্থুলান্ কদলীগর্ভবদসারান্ মায়ামরীচ্যুক-- 

ন্ব্ব-নগরাকার-্প্ন-জলবুদ্'দফেনসমান্ প্রতিক্ষণপ্রধবৎসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত! অবিস্যা- 

কামদৌব-প্বর্ধিতকর্ম্মচিতান ধর্াধ্মনির্বপ্তিতান্ ইত্যেতৎ।__তরাঙ্মণঃ ব্রা্মণত্তব 
বিশেষতোহধিকারঃ সর্বত্যাগেন ব্রঙ্গবিস্থায়াম্ ইতি বরাঙ্গণগ্রহপম্। পরীক্ষ্য লোকান্ 
কিং কুরযযাদিত্যুচ্চতে--.নির্কেদং, নিঃপুর্! বি্নিরত্র বৈরাগ্যার্থে' বৈরাগাম্ আয়াৎ 

কুধ্যাদিত্যেতৎ। স বৈরাগ্যগ্রকারঃ প্রদশ্যতে--ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপি 

অরুতঃ পদদার্থঃ | সর্ব এব ছি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ, কর্দকৃতত্বীচ্চ অনিত্যাঃ । ন 

নিত্যং কিঞিদস্তীত্যতিগ্রায়ঃ। সর্বস্ত কর্মানিত্যন্তৈব সাধনম্। যন্থাৎ চতুর্বিধমেব 

হি সর্ব কর্ম কার্ধযম্ উৎপাস্তমাপ্যৎ বিকার্ধাৎ সংস্কাধ্যৎ বা? নাতঃপরৎ কর্্মণো 



শত এশা লালব্। | ৩য়: 

বিষয়োহাস্তি। থ্চ নিত্যেন অমৃতেন অভয়েন কুটস্থেন অচলেন ফবেণার্থেন অর্থাঁ, 
ন তথ্বিপরীতেন। অতঃ কিং কৃতেন কন্মণা আয়াসব্ছলেন অনর্থসাধনেন, ইত্যেবং 

নির্কিঞ্লোইভয়ং শিবমকৃতং নিত্যৎ পদৎ যত, তদ্িজ্ঞানার্থং বিশেষেণ অধিগমার্থং স 
নির্বিপ্লে। ব্রাহ্মণে। গুরুমেব আচাধ্যৎ শমদমদয়ার্দিসম্পন্নম অভিগচ্ছেৎ। শাস্ত্রজে।- 

২পি স্বাতস্তযেণ ব্র্মজ্ঞানাম্বেষণৎ ন কুর্ধ্যাদিত্যেতৎ “গুরুমেব” ইত্যবধারণফলম্। 

সমিৎপাঁণিঃ সনিস্তারগৃহীতহস্তঃ, শ্রোত্রিয়ম অধ্যয়ন শ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা 

সর্বকন্মীণি, কেবলেহদ্বয়ে ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্ত (সোহয়ৎ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জপনিষটস্তপোনিষ্ঠ 

ইতি যদ্বৎ। ন হি কর্মিণো ত্রহ্মনিষ্ঠত! সম্ভবতি, কন্মাত্বজ্ঞানয়োর্বিরোধাৎ। স 
তং গুরুং বিধিবছ্পসন্নঃ প্রসাগ্য পচ্ছেদক্গরং পুরুষৎ সত্যম ॥২১1১২। 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

অনস্তরঃ সাধ্য-সাধনভাবাপন্ন এই সমস্ত সংসার হইতে বিরক্ত 

ব্যক্তিরই যে, পরবিদ্যায় অধিকার তাহার প্রদর্শনার্থ এখন এই বাক্য 

কথিত হইতেছে--এই যে খণ্েদাদি অপর বিদ্যার বিষয়ীভূত স্বভাব- 
সিদ্ধ অবিদ্যা ও কাম-কর্্মাদি দোষ-সম্পন্ন পুরুষের অনুষ্ঠেয়, কেন না, 
অবিদ্যাদি দোষসম্পন্ন পুরুষের জন্যই এ সকল কর্ণ বিহিত হইয়াছে। 
[সেই সকল কর্ন ও] তদনুষ্ঠঠীনের ফলম্মরূপ ষে, দক্ষিণাঁয়ন ও উত্তরা- 
যণগম্য লোকসমূহঃ আর বিহিতের অকরণ ও প্রতিষেধ-লঙ্ঘন-দোষ 

জনিত যে নরক, তির্যক্ ও প্রেতভাবাদি অবস্থা, এই সমস্ত পরীক্ষা 

করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম প্রমাণ দ্বার সর্ববতোভাবে 

যথাযথরূপে অবধারণ করিয়া, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর 
পর্ধ্যস্ত,স্থুল-সৃন্মম উভয়াত্মক, বীজাঙ্কুরের শ্যায় পরস্পর পরস্পরের 
হেতৃভূত বহু শতসহত্র অনর্থসমাকুল, কদলীগর্ডের ন্যায় অসার মায়া 
মরীচিকা-জল, গন্ধবর্বনগরসদূশ, স্বপ্ন ও জলবুদ্ধদের ফেনতুল্য এবং 

প্রতিক্ষণ ধ্বংসোনুখ, অবিদ্যা ও কামকর্ণাময়দোষ প্রন্থত, ধর্ম্মাধর্্মজনক 

সংসারের গন্তব্য লোৌকসমূহ পশ্চাৎ রাখিয়া ব্রাহ্মণ, সর্ববপরিত্যাগ 

পূর্বক ত্রশ্মাবিদ্যালাভে ব্রাহ্মণেরই বিশেষ অধিকার; এইজন্য ত্রা্গণের 
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উল্লেখ হইয়াছে । লোকসমুহ পরীক্ষা করিয়৷ কি করিবে" তাঁহা'বলা 

হইতেছে-”(এখানে নির্ পূর্বক বিদ্ধাতু বৈরাগ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে) 

নির্কেদ প্রাপ্ত হইবে__অর্থাৎ বৈরাগ্য লাভ ক'রবে। এখন সেই 

বৈরাগ্যেরই প্রকার ( বিশেষ ধর্ম ) প্রদর্শিত হইতেছে_ এই সংসারে 

অকুত (নিত্য ) কোন পদার্থ নাই $ কেন না, মস্ত লোকই কর্মম- 

নিপাত কর্মনিষ্পাদিত বলিয়াই অনিত্য,। "অভিপ্রায় এই যে, 
[জগতে] কিছুমাত্র নিত্য পদাথ*নাই | আর কর্্ামাত্রই অনিত্য ফলের 

সাধক, যেহেতু কর্তব্য কণ্ম সমুদয় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত--উৎপাস্ঠ, 

আপ্য, বিকাঁধ্য ও সংস্কার্ধ্য, (১৩) এতদতিরিক্ত আর কর্মের বিষয় নাই 

অথচ আমি কিন্তু নিত্য, অমৃত, অভয়, কুটস্থ, অচল ও ঞ্রুব অর্থাং 

স্থিরতর অর্থের প্রার্থী, _তদ্ধিপরীতের প্রার্থী নহি ; অতএব, ফ্লেশবহুল 

অনর্থসাধক কৃত-_কর্মে প্রয়োজন কি ? এইরূপে নির্বেবদযুক্ত সেই 

ব্রাহ্মণ সর্র্বভয়রহিত মঙ্গলময়, অকৃত্ত নিত্য যে পদ (ত্রহ্মপদ), তদিজ্ঞা- 

নার্থ__বিশেষরূপে তাহ জানিধার জন্য শ্ম, দম ও দয়াসম্পন্ন গুরুকেই 

অধিগত (প্রাপ্ত ) হইবে। শাস্্রজ্ঞ হইলেও স্বাধীনভাবে ব্র্েকে 

জাঁনিবাঁর চেষ্টা করিতে নাই, ইহা "জ্ঞাপন করাই “গুরুমেব” এই 

অবধাঁরণের অভিপ্রায় । সুমিৎপাণি অর্থ-_হাস্তে কাষ্ঠভার গ্রহণ 

করিয়।; শ্রোত্রিয় অর্থ-__অধ্যয়নলব্ শানজার্থ-সম্পন্ন; ব্্ষনিষ্ঠ অর্থ_ 

সমস্ত কর্্ম পরিত্যাগপুর্ব্বক একমাত্র অয় ব্রক্মেতে বহার নিষ্ঠ। বা 

তত্পরতা আছে, তিনিই ক্রহ্ষনিষ্ঠ, যেমন জপনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ 

ইত্যাদি। কর্মের সহিত আত্মজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন কম্ীর পক্ষে 

্রহ্মনিষ্ঠতা৷ কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই ব্রাঙ্মণ যথাবিধি উপস্থিত . 
রা... পা - সস 

(১৩) কিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত--কর্্দ উৎপাদ্য, আপ্য, বিক্ষাধ্য ও সংস্কারধ্য, এই চারি 

শ্রেণীর অন্তর্গত ; এই চারি প্রকারের অতিরিক্ত কোন কর্ম নাই ! তন্মধ্যে কর্তার চেষ্টায় 

যাহা! অভিনবরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম 'উৎপাগ্ঠ' | ক্রিয়া দ্বারা যাহাকে পাইতে হয় 

তাহা 'আপ্য” । ক্রিয়। দ্বার! যাহার রূপান্তর ঘটে, তাহ! “বিকাধ্য? । আর ক্রিয়া দ্বার। 

যাহার কোনক্ষপ গুণাধান বা দোষাপনমুন হয়, তাহা “সংস্বা্য? | 



8৪ সুঙকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়; 

হইয়া সেই গুরুকে প্রসন্ন করিয়! সত্যন্বরূপ অঞ্গর পুরুষের কথা 

জিজ্ঞাস! করিবে ॥ ২১৪১২। 

তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ 
প্রশাস্তচিতায় শমান্থিতায়। 

'যেনাক্ষরং পুরুষং ৰেদ সত্যং 
প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্র্বিদ্যাম্ ॥ ২২ ॥ ১৩ ॥ 

সঃ বিদ্বান্ ( গুরুঃ ) উপদন্নায় ( সমীপমাগতায় ) সম্যক্ প্রশান্তচিতায় (দর 
দ্বেষাদিদোৌষরহিতমনসে ) শমান্বিতায় ( সধ্যতবহিরি্িয়ায় ) ভশ্মৈ ( জিজ্জাসবে), 
যেন! যয়া বিষ্তয়া ) সত্যম্ অক্ষরং ( কৃটগ্ৃং ) পুরুষং বেদ ( বিজানাতি ); তাং 

বরঙ্ধবিষ্ভাৎ তত্বতঃ ( বথাবৎ ) প্রোবাচ (প্রব্য়াৎ ) | ইত্যয়ং বিধিঃ*] ॥২২1১৩। 

| ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খগ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা 
সেই অভিজ্ঞ গুরু সমীপাগত, সম্পূ্রূপে প্রশস্তচিত্ত (যাহার চিন্ত হইতে 

দস্তঘেষাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছে ),' শমগ্ুণান্থিত সেই শিষ্ের উদ্দেশে-_যাহা 
দ্বারা সত্যন্বক্ূপ অক্ষর পুরুষকে জান। যায়, সেই বন্গবিগ্কা যথাষখরূপে 

বলিবেন ॥২২1১৩। 

ইতি প্রথমমুণ্ডকবব্যাখ্যা সমাপ্ত। 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ণ 

তশ্মৈ স বিদ্বান্ গুরু; ব্রহ্মবিৎ, উপসন্নায় উপগতায়। সম্যগ, ষখাশান্রমিত্যে- 
তৎ। প্রশীস্তচিন্তায় উপরতদর্পাদাদাষায়। শমান্বিতায় £বাহোন্জিয়োপরমেণ চ 

যুক্তায় ; সর্বতো! বিরক্তার়েত্যেতৎ। যেন বিজ্ঞানেন যন্ব! বিভ্তয়! চ পরল্পা .অক্ষরম্ 

অদ্রেশ্তাদিবিশেষণং, “তদেবাক্ষরৎ পুরুষশববাচ্যিং পুর্ণস্বাৎ গ%ুরি শয়নাচ্চ, সন্যযৎ 
'তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদব্যয়ম্, অক্ষরঞ্চ অক্ষরণ।ৎ .অক্ষতত্বাৎ অক্ষয়ন্াচ্চ'॥ বেদ 
বিজীনাতি) তাং ্হ্বি্ভাং তত্বতো যথ।বং' প্রোবাচঃপ্রত্রুন্নাদিত্যার্থ; |]. আচার্য্য- 

স্তাপি অয়মেব নিয়মঃ, ষৎ তায় প্রাপ্ডসচ্ছিয্য-নিস্তারণমবিস্তা-মহে।দধেঃ ॥২.1১৩। & 

ইতি গ্রথমমুণ্ডকে দ্িতীয়খগুভাব্যস্ ২। 

« ইতি ভ্রীমৎপরষহংগপরিত্রাজকা্য্য.জ্ীগোবিশ্ভগবৎপুজাপাদশিষ্যস্ঠ :জীমচ্ছস্বর, 

তগবতঃ কতো সুডকোপনিবতাকে প্রথমং সুওকং সমাপ্ষ্,। 

9 
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ভাষ্যান্বাদ। ডা. ভি 

সেই বিদ্বান ত্রহ্মবিশ গুরু উপসন্ন--সমীপাগত, সম্যক শান্তানু- 
সারে প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ দর্পাদি-দোষবর্জিত, শমান্বিত অর্থাৎ যাহার 

বহিরিক্্িয়নিচয় বিষয়-সঙ্গ হইতে নিবুত্ত, অর্থাৎ সর্ববতোভাবে বৈরাগ্য- 
যুক্ত সেই শিষ্ের উদ্দেশে-_ষে বিজ্ঞান বা যে পরাবিষ্তা দ্বারা অনৃষ্ঠ- 
স্বাদি গুণযুক্ত অক্ষরকে জান! যায়। সেন্টু ব্রহ্মবিষ্তা যথাষথরূপে 
বলিবে অর্থ তাহার উপদেশ দিবে । সেই অক্ষরইঃ পূরণ ও হাদয- 
পুরে অবস্থিতিহেতু 'পুরুষ' শব্ববাচ্য ; সত্যন্থরূপ, অথ স্বভাবতঃ 
পরমার্থ-স্বরূপ বিধায় অব্যয়াত্মক ; আর ক্ষরণ-_্বরূপপ্রচ্যুতি হয় 
না, ক্ষত হয় না, অথব বিনষ্ট হয় না বলিয়া, অক্ষর পদবাচ্য । 

যথারীতি সমাগত সৎ শিষ্যকে অবিষ্ঠা-মহাসমুদ্র হইতে নিস্তার 

করা ষে, আচার্ষ্যের পক্ষেও অবশ্প্রতিপাল্য নিয়ম, [“প্রয়াৎ৮] 

শবে তাক্ইি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ॥ ২২॥১৩। 

ইতি মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্যানুবাদে দ্বিতীয় খণ্ড। 
প্রথম মুণ্ডকভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ 



দ্বিতীয়মুগ্ডকে 
এ৫০--১ হস্ত 

- প্রথম? খণ্ডি। 

তদেতৎ সত্যং, যথা ম্দীপ্তাৎ পাবক!দ.বিস্ক,লঙ্গাঃ 

মহ্ত্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ । 

তথাক্ষরাদ বিবিধ; লোম্য ভাবাঃ 

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥২৩॥১। 
[ইদানীং পরবিস্তাবিষয়ং সত্যৎ পুরুষ বোধয়িতুমুপক্রমতে)-_-তদেতদিত্যা 

দিনা । তৎ ( পূর্বোক্ৎ পুরুষাখ্যম্ অক্ষরৎ*) সত্যৎ ( অনাপেক্ষিকসত্যন্বরূপং )। 

'ছুক্ঞেপ্ৎ তৎ কথ প্রতিপগ্ভেত, ইত্যতো দৃষ্টান্তমাহ ]_ যথা সুদীপ্তাৎ ( প্রজ- 

লিতাৎ১ পাবকাৎ ( বহেঃ ) বিক্ষুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্র অগ্যবয়বাঃ ) স্বন্নপাঃ ( অগ্ি 

দজাতীয়া এব ) সহজ্রশঃ ( অনেকশঃ ) গ্রভবস্তে (জায়স্তে ); হে সোম্য, তথা 

বিবিধাঃ ( অনেকপ্রকারাঃ ) ভাবাঃ ( পদার্থাঃ ) অক্ষরাৎ ( সত্যাৎ পুক্রষাৎ ) 

প্রজায়ন্তে ( উৎপ্ন্তে ) তত্র ( অক্ষরে ) এব অপিষস্তি ( লীয়ন্তে ) চ ॥২৩1১। 

সেই অক্ষর পুরুষই সত্যন্বরূপ, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন তৎসদৃশ সহ 
সহস্র স্ফুলিঙ্গ সমুৎপর্ন হয়, হে সোম্য! তেমনি অক্ষর হইতে বিবিধ পদার্থ-সমূহ 

দমুৎপন্ন হয়৷ থাকে এবং, তাহাতেই বিলীন হইয়া থাকে ॥২৩১ 

শান্কর-ভাব্যম্। 

অপরবিস্তায়াঃ সর্ধৎ কার্য্যমুক্তম্। স চ সংসারো যৎসারো যন্মাৎ সূলাৎ অক্ষরাৎ 

সম্ভবতি, যন্মিংশ্চ প্রলীয়তে, চ্তদক্ষরং পুরুষাখ্যৎ সত্যম্। যন্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমিদৎ 

বিজ্ঞাতং ভবতি, তৎ পরস্তা| বরহ্ধবিষ্ঠায়া বিষয়ঃ) স বক্তব্য ইত্যুত্রো গ্রন্থ 

আরতাতে- 
দপরবিস্তাবিষয়ং কর্দ্মফললক্ষণৎ সত্যৎ, তদ্গীপেক্ষিকম্। ইদস্ত পরবিস্তা- 
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বিষয়ং, পরমার্থ-সল্লক্ষণত্বাৎ। ভদেতৎ সত্যং বথাৃতং ভি ; অবিস্তা- 

বিষয়ত্বাচ্চ অনৃতমিতরৎ। অত্যন্তপরোক্ষত্বাৎ কথং নাম প্রত্যক্ষবৎ সত্যুম্ অক্ষ 

প্রতিপন্ভেরন? ইতি দৃষ্টান্তমাহ-যথ! সুদীপ্তাৎ সুষু দীপ্তাৎ ইদ্ধাৎ পাবকাৎ 
অগ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গা অগ্্যবয়বাঃ সহত্রশে।ইনেকশঃ প্রভবস্তে নির্গচ্ছস্তি সরূপা অগ্নি- 

সলক্ষণা এব, তথা উক্তলক্ষণাৎ অক্ষরাৎ বিবিধ! নানটদেহোপাধিভেদমন্থ বিধীয়- 

মানত্বাৎ বিবিধা হে সোম্য, ভাবা জীবা আক!শাদিবঃ ঘটাদি-পরিষ্ছিন্না স্ুষির- 

ভেদ ঘটাহ্যপাধিপ্রভেদমন্ু ভবস্তি ; এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধি প্রভবমন্ধু 

প্রজায়ন্তে, তত্র চৈব তন্দিব্নেবাক্ষরে 'অপিষস্তি দেহোপাধিবিলয়মন্ধ লীয়ন্তে 
ঘটাদিবিলয়মন্বিব কুযিরভেদাঃ। যথাকাঁশশ্ত স্থবিরভেদোতপত্তি-প্রলয়- 

নিমিত্বত্বং ঘটা হ্যপাধিক্কৃতমেব, তদ্বদক্গরন্তাপি নামরূপরুতদেহোপাধিনিমিত্তমেব 

জীবোতপত্তিগ্রলয়নি মিত্ৃত্বম্ ॥২৩1১॥ 

ভাষ্যাঙ্বাদ । 

অপর বিদ্যার সমস্ত ফল কথিত হইয়াছেঃ সেই সংসারের যাহা! 

সারভূত ; অক্ষর"সংজ্ঞক যে,মূল কারণ হইতে এই সংসার-সম্ভূত হয় 
এবং যাহাতে বিলীন হয়, সেই অক্ষর নামক পুরুষই সত্যস্থরূপ। 

যাহা বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞ।ত হয়ঃ তাহাই পরবিষ্ভার 
বিষয়। তাহার নির্দেশের জন্তই পরবস্তা গ্রন্থ আরন্ধ হইতেছে-__ 
অপর বিগ্ার বিষয়ীভূত যে কর্মফল, তাহা আপেক্ষিক সত্য; কিন্ত 

পরবিদ্ভার বিষয় এই সত্যই [ পারমাধিক সত্য ];কারণ পারমাধিক 

সত্তাই ইহার লক্ষণ বা স্বরূপ । পরবিষ্ার বিষয়ীভূত সেই এই পুরুষই 
সত্য_-বথাভূত বস্তু অপর বিগ্ভার বিষয় বলিয়াই অপর সমস্ত অসত্য; 
সেই সত্য অক্ষর যখন অত্যন্ত পরোক্ষ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর ), তখন 
তাহাকে প্রত্যক্ষব জানিতে পারা যায় কিরূপে ? এই জন্য দৃষ্টান্ত 
বলিতেছেন--ুদীপ্ত অর্থাত্ উত্তমরূপে প্রস্থবলিত পাবক--অগ্নি হইতে 

যেরূপ সরূপ অর্থাৎ অগ্নিরই সমান-জাতীয় সহত্রশঃ- অনেকানেক 

বিশ্ফুলিঙ্গ-_অগ্নিকণা নির্গত হয়, হে সোম্য ! তন্রপ উক্তপ্রকার 
অক্ষর হইতেও বিবিধ--ন্্ীনাদেহরূপ উপাধি অনুসারে বিহিত হয় 
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বলিয়! নানাবিধ ভাবসমূহ জীবগণ-_-আকাশাদি যেরূপ ঘটাদি দ্বার! 
পরিচ্ছিম্ন হুইয়! ঘটাঁদি উপাধিভেদ অনুসারে বিভিন্ন ছিত্রভাব প্রাপ্ত 

হইয়। থাকে, তত্ুপ নানাবিধ নাম-বপকৃত দেহরূপ উপাধির জম্ম 

অনুসারে জদ্মলাভ করিয়। থাকে, আবার সেই অক্ষরেই অপ্যয় প্রাপ্ত 

হয় অর্থাৎ ঘটাদির বিলয়ে যেমন তদধীনছিত্রভেদ সমূহ বিলীন হয়, 
ঠিক সেইরূপ বিলীন হুইয়া থাকে । আকাঁশ যে ছিজ্রভেদের উৎপত্তি ও 
বিনাশের কারণ হয়, ঘটাদি উপাধিই যেমন তাহার নিদান, তেমনি 

অক্ষরই জীবের উৎপত্তি ও প্রলয়ের নিমিত্ত হয়, অর্থাৎ নামরূপকৃত 

দেহোপাধি সম্বন্ধই তাহার প্রকৃত কারণ ॥২৩৪১॥ 

দিব্যে! হযুত্ঃ পুরুষঃ সবাহাভ্যন্তরে। হাজঃ। 
অপ্রাণে হমনাঃ শুভো হাক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২-)২। 

[সঃ অক্ষরঃ ] পুরুষঃ হি ( নিশ্চয়ে ) দিব্যঃ ( দ্যুতিমান্ অলৌকিকো বা ), 
অমূর্ধঃ । মুধ্তিবর্জিতঃ ) সবাহাভ্যন্তরঃ বাহেন, আত্যন্তরেণ চ পদার্থেন সহ বর্ত- 
মানঃ ), অজঃ ( জন্মরহিতঃ ), অপ্রাণ£ (ক্রিয়াশক্তিমতপ্রাণবৃত্তিহীনঃ ), অমনাঃ 

( জানশক্রিযুক্তমনোবৃতিবর্জিত; ) শুভ্র; ( শুদ্ধঃ), পরতঃ | স্বকার্য্যাপেক্ষয়! 

পরত্বাৎ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ) অক্ষরাৎ ( অন্ুচ্ছ্দম্বভাবাৎ অব্যক্তাৎ ), পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) হি 
( নিশ্চয়ে ) ॥২৪।২॥ 

সেই অন্ধ পুক্ুষ নিশ্চয়ই দিব্য, মৃত্তিহীন, বাহ্ ও অভ্যন্তরে বর্তমান, অজ 
( জম্মরহিত , প্রাণ ও মনোহীন বিশুদ্ধ এবং কার্য্যাপেক্ষা ্ে্ঠ অক্ষর- পদবাচা 
অব্যক্ত হইতেও পর ॥২৪।২। 

_ শাঙ্কর-ভাবাম্। 

নামরূপবীজভৃতাৎ অব্যাক্কতাখ্যাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া৷ পরাৎ অক্ষরাৎ পরং যং 
সর্বোপা ধিভেদবর্জিতমক্ষরত্তৈৰ স্বরূপমাকাশন্তেব সর্বমৃত্তিবর্জিতৎ রি | 

বেতীত্যার্দিবিশেষণৎ বিৰক্ষন্নাহ-_ 
দিব্যে। স্তোতনবান্ শ্বয়ধঞ্যোতিষ্টাৎ। দিবি ব ্বা্মনি ভবোইলৌকিকো! 

বা। হি যন্মাৎ অমূর্ঃ সর্বমৃত্তিবর্জিতঃ, পুরুষ; পূর্ণঃ গুরিশয়ে! বা। সবাহাত্যত্তরঃ 
সহ বাহাত্যঝরেণ বর্তত ইতি। অজো। ন. জাগতে কুতশ্চিৎ স্বতোব্তন 
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জগ্মনিমিত্তন্ত চাভাবাৎ; য্থা জলবুদ্বুধাদের্বাধাদিং ) বগা নঁতঃসব্র- 
ভেদানাং ঘটাদিঃ | সর্বভাববিকারাণাৎ জনিমূলত্বাৎ ততপ্রতিষেধেন সর্ষে 

প্রতিষিদ্ধা ভবস্তি। সবাহাত্যন্তরে! হজ:, অতোহজরোহমৃতোক্ষরে। ধ্রবোহ্ভন়্ 
ইত্যর্থঃ। 

যস্তপি দেহাহ্যপাধিভেদদৃষ্টীনাম্ অবিদ্যাবশাৎ দেহভেদেধু * সপ্রাণঃ সমনাঃ 
সেক্জিয়ঃ সবিষয় ইৰ প্রত্যবভাসতে তলমলাদিমদিবাকাশৎ, তথা পিশ্তু শ্বতঃ পরমার্থ- 
্বরূপরৃষ্টানাম্ অগ্রাণঃ অবিস্তমান; ক্রিয়াশক্তিতেদবান্ চলনাম্মকো| বাযুধশ্মিন্ অসৌ 
অপ্রাপঃ। তথা অমনাঃ__অনেকজ্ঞানশক্তিভদবৎ সঙ্কল্লাস্তাত্বকৎ মনোঙগি অবিস্ক- 

মানং বন্মিন সোহয়মমনাঃ | অপ্রাণে। হমনাশ্চেতি প্রাণাদিবাযুভেদাঃ কর্মেজিয়্াণি 
তদ্বিধয়শ্চ তথ। বুদ্ধিমনপী বুন্ীক্দ্িয়ণি তথ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতব্যাঃ; যথা 

ক্রত্যন্তরে ধ্যায়তীব লেলায় তীবেতি। বশ্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধিরসবযস্তম্মাচ্ছুত্রঃ 
শুদ্ধ: অতোইক্ষরাম্নামরূপবীজোপা ধিলক্ষিতন্বরূপাৎ সর্বকার্ধাকারণবীজত্বেন উপ- 

লক্ষামানত্বাৎ পরং তত্বং তছপাধিলক্ষণম অব্যাককতাখামক্ষরং সর্ধবিকারেভ্যঃ তন্মাৎ 

প্রতোহক্ষরাৎ পরে নিরুপাধিকঃ পুক্তুষ ইত্যর্থঃ। যন্মিংস্তদাকাশ।খ্যমক্ষরং 

সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ। কথং পুনরপ্রাণাদিমত্বং তস্যেতি উচ্যতে-- 

বন্দি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাগুতৎগত্তেঃ পুরুষ ইব স্বেনাত্মন। সম্তি, তদা পুরুষন্ত গ্রাণাদিনা 
বিদ্তমানেন প্রাণাদিমবং স্াৎ, ন তু.তেকপ্রাণাদয়ঃ প্রাগ্ডৎপত্তেঃ সন্তি। অতোহ- 

প্রাণা্দিমান্ পরঃ পুক্ুষঃ, বথা অন্ধুৎপন্নে পুত্রে অপুত্রো৷ দেবদত্তঃ ॥২৪|২ 

ভায্যান্তবাদ । 

স্বীয় বিকার অপেক্ষায় মহৎ এবং নাম-রূপের বীজন্বরূপ যে, 
অব্যাকৃত বা অব্যন্তসংজ্রক পর, তদপেক্ষাও পর শ্রেষ্ঠ আকাশের 
তায় সর্বপ্রকার আকারবর্জিত্ত, “নেতি নেতি' (ইহা নহে ইহা নহে) 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বিশেষিত এবং উপাধিকৃত সর্বপ্রকার ভেদ বর্জিত 
যে অক্ষর পুরুষের স্বরূপ, তাহ বলিবার অিপ্রায়ে 'বলিতেছেন__ 

তিনি দিব্য অর্থাৎ ছ্যতিমান্, কারণ, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ 
জথব! দিবে_-আপনাতেই অবস্থিত, কিংবা! অলৌকিকস্বরূপ। যেহেতু 

* বলতপি দেহাছ্যপা ধিভেদদৃষ্টি তেফেমু ইতি কিং হৃষ্বীতে। 

৭ 



ও সুগডকোপনিষৎ। 

অমুর্ভ সের্থাং সর্বপ্রকার মুগ্তিবিহীন, পুরুষ অর্থা পুর্ণ কিংবা পুরে 

শয়ান জা স্থিত), সবাহ্থাভ্যন্তর অর্থাত্ বাহা ও আভ্যন্তরের সহিত 

বর্ধমান ( ভিতরে বাহিরে, সর্ববত্র অবস্থিত ); অজ--কোনও কারণ 

হইতে জন্মে না। জলবৃদ্ধ দাদির যেরূপ বায়ু, প্রভৃতি কারণ,এবং আকাশ 

চ্ছিত্রভেদাদির প্রতি যেরূপ ঘটাদি পদার্থ কারণ; তপ্জপ অপর কোন 
জন্ম নিমিত্ত ন! থাকায় এবং আপনা হইতেও জন্মের সন্তাবন৷ না 
থাকায় [তিনি অজ]1 বস্তুর যতপ্রককার বিকার আছে, জন্মই তাহা- 
দের মূল বাঁ প্রথম; স্থৃতরাং তাহার প্রতিষেধেই অপর বিকারসমূহণ 
প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । যেহেতু সবাহ্থাভ্যন্তর এবং অজ, এই কারণেই 
জরা মৃত্যু ও ক্ষয়-রহিত এবং ধ্রুব (নিত্য) ও অভয়হুরূপ। 

দেহাদি ভেদদর্শী ব্যক্তিবর্গের নিকট অবিষ্ভা-দোষবশে যদিও বিভিন্ন 

দেহে সপ্রাণ। সঙ্গনা, সেক্দ্িয় ও সবিষয় বলিয়াই যেন পুরুষ প্রতি- 

ভাত হয়, আকাশ যেরূপ তল ও, মলিনত্বাি বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়ঃ 
তন্রপ। তাহ হইলেও ধাঁহার! প্রদ্তৃত তত্বদর্শ, তাহাদের নিকট 
অপ্রাণ অর্থাত ক্রিয়াশক্তিবিশেষ-সম্পন্ন চলনম্বভাব বায়ু ( প্রাণবায়ু) 

ধাহাতে বিষ্ঞমান নাই, তিনি ' অপ্রাণ। অনেকপ্রকার জ্ঞান- 

শক্তিসম্পনন সংকল্লাদিস্বভাবক মনও ফাঁহাতে বিষ্ভমান নাই, তিনি 

অমনাঃ। অগ্রাণ ও অমন] বলাতেই প্রাণাদি বায়ুভেদ, কর্মেক্টিয় ও 
তাহাদের বিষয় (আদান প্রভৃতি ) এবং বুদ্ধি, মন, জ্ঞানেক্দ্িয় ও 

তাহাদের বিষয়সমূহও ( দর্শনাদিও ) প্রতিষিদ্ধ হইল বুঝিতে 

 হইবে। যেমন 'অপর শ্রুতিতেও আছে, “ষেন ধ্যানই করে, যেন 
গমনই করে'। যেহেতু এইরূপে তাহাতে উপাধিদ্বয়-সন্বন্ধ প্রাতি- 

বিদ্ধ হইল । অতএব শুভ্র অর্থা শুদ্ধ। অতএব নামরূপ বীজাত্মক 
উপাধি দ্বারা" যাহার স্বরূপ পরিচিত হয়, সেই অক্ষর হইতে-_ সমস্ত 
কার্ধয-কারণভাবের বীজভাব লক্ষিত হয় বলিয়া পর এবং সমস্ত 
কাধ্যাপেক্ষা শ্থিরতর বলিয়! “অক্ষর পদবাচ্য যে নামরূপোপাধিলক্ষিত 
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অব্যক্ত, নিরুপাধিক পুরুষ সেই পর অক্ষর অপেক্ষাও প'র শেষ্ঠ। 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থানিষ্পাদক প্রসিদ্ধ আকাশ-নামক অক্ষর যাহাতে 
ওত-প্রোতভাবে অবস্থিত ; তাহার অপ্রাণত্বাদি ধর্ম হয় কিরপে? 
বলিতেছি---স্থষ্টির পুরে পুরুষের ন্যায় প্রাণ প্রভৃতিও যদি স্বরূপতঃ 
বি্কমান থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল বিষ্ঠমান প্রীপাদি দ্বার! 
পুরুষেরও প্রাণাদি সত্তা উৎপন্ন হুইতে পারিত; কিন্তু উৎপন্তির 

পূর্বেধ ত কখনই প্রাণাদি বিদ্ভমান থাকিতে পারে না ॥ অতএব যেমন 

পুজ্র না হওয়া পর্যন্ত দেবদন্ত অপুজ্ক থাকে, তেমনি পুরুষও 

অপ্রাণাদি বিশিষ্ট থাকেন ॥২৪।২।॥ 

এতল্মাজ্জায়তে প্রাণে। মনঃ সর্ব্বেজ্িয়াণি চ। 

খং ঝ|যুর্জে্যাতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ২৫।৩। 
এতন্মাৎ ( পুরুষাৎ ) প্রাণঃ, মনঃ, সর্বেক্ত্রিয়াণি, খং (আকাশ ) বায়, 

জ্যোতি; (তেজঃ ), আপঃ ( জলানি ) টিডিলি পৃথিবী চ 
জায়তে ( উপপদ্ততে ) ॥২৫॥৩। 

প্রাণ, মনঃ সমগ্ত ইন্রিয়াদি, আকাশ বানু, তিন জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী 

এই পুরুষ হইতে সমুৎপরন হয় |২৫।৩1 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কথৎ তেন সস্তি প্রাণাদয় ইতি, উচ্যতে-_যন্মাৎ এতন্মাদেব ুরযাৎ নাম- 
রূপবীজোপাধিলক্ষিতাৎ জায়তে উৎপগ্যতে অবিস্ভাবিষয়! বিকারভূতো! নামধেয়োই- 

নৃতাত্বকঃ গ্রাণঃ, “বাচারন্তণং বিকারে! নামধেয়মনৃতম্* ইতি শ্রত্যত্তরাৎ। নহি 

তেনাবিস্তাবিষয়েণ তুনৃতেন প্রাণেন সপ্রাণত্বৎ পরন্ত স্যাৎ,"অপুজন্ সবপননৃষ্টেনের 

পুর্ণ সপুত্রত্বম্। এবং মনঃ সর্ববাণি চেঞ্জিয়াণি বিষয়াশ্চ এতম্মাদেব জযিত্তে । তন্মাৎ 

সিদ্ধমন্ত নিরুপচরিতম্ অপ্রাণাদিমবমিত্যর্থঃ | যথা চ প্রাগুৎপত্তেঃ পরমার্থ- 

তোহসম্তঃ, তথ প্রলীনাশ্চেতি ব্রষ্টব্যাঃ | যথা করণানি মনশ্চেক্িয়াণি, তথ! শরীর- 

বিষয়কারপানি ভূতানি খমাকাশং, বাধূর্ধাহথ আবহাদিভেদঃ, জ্যোতিরগ্গিঃ। আপ 

উদকম্। পৃথিবী ধরিভ্রী বিশ্বস্ত সর্ধন্ত: ধারিমী) এতানি চ শবম্পর্শরপ- 

রসগন্ধোত্তরোত্তরগণানি পূর্বপূর্বগুণসহিতানি এতল্মাদেব জারস্তে ॥২৫৩| 
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ভাষ্যান্থবাদ। ্ 

পুরুষে কেন যে প্রাণাদি নাই, তাহ! বল! হইতেছে, যেহেতু নাম- 

রূপের বীজরূপ উপাধি*লক্ষিত পুরুষ হইতে অবিষ্ঠাধিকারস্থ মিথ্যা 

নামাত্্বক প্রাণ সমু্পন্ন হইয়। থাকে ; কারণ অপর শ্রুতিতে আছে 

ষে, বিকার ঝ] কার্য মাত্রই বাক্যার নাম মাত্রই মিথ্যা । অপুজ্রক 

ব্যক্তির যেমন স্বপ্নৃ্টপু্রদ্ধারা পুক্রবন্ত! হয় নাঃ তেমনি অবিদ্ার বিষ- 

যীভূত মিথ্যাত্ত সেই প্রাণ দ্বারাও পুরুষের সপ্রাণত্ব হইতে পারে 
না। এইরূপ মনঃ সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহ! হইতেই জন্ম- 

লাভ করিয়া থাকে । এই কারণে ইহার যথার্থ অপ্রাণাদিমত। নিদ্ধ 

ভূইল। উৎপত্তির পূর্বে যেমন সত্যসত্যই অসৎ, তেমনি প্রলীনাবস্থায় ও 

বুঝিতে হুইবে। যেমন করণস্ূভ মন ও ইন্দ্িয়বর্গ, তেমনি শরীর ও 

ইত্দ্িয়-বিষয়ের কারণস্বরূপ ভূতবর্গ- আকাশ, আবহাদি বাহ বায়ু 

জ্যোতি--অগ্রি, জল ও র্ববন্তুর ধরিত্রী পৃথিবী, ইহারাও আবার 
পুর্ব পূর্ববগুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শব, স্পর্শ, রূপ, রস, 
ও গন্ধ গুণের সহিত এই পুরুষ হইতেই উৎপন্প হইয়া থাকে ॥২৫৪৩। 

অগ্নির] চক্ষুষী চন্দরসূর্্যো 
দিশং শ্রোত্রে বাগ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। 

বাুং প্রাণে! হৃদয়ং বিশ্বমস্থয 

পল্তযাং পৃথিবী হোষ সর্ববভূতান্তরাত্। ।২৬1৪। 
অন্ত (যন্ত পুরুষন্ত ) অনি (ছালোক? )।মূর্ধা ( শিরঃ ) চতুর চকষ্ষী, 

দিশঃ ( পূর্বানতাঃ ) শ্রোতে ( কণোঁ), বেদাঃ চ বাগবিবৃতাঃ (বাগিকজিয়ং ) বাম ' 

্রাণঃ, বিশ্ব, (নিখিলং জগৎ ) হৃদয়ং ( অস্তঃকরণং ), প্ভ্যাৎ প্রথিবী [জাস্কা), 

এব; সর্ধৃতান্বরাত্মা! ( সর্ধেষাং ভূতানাম্ অন্তরাতন্বরপঃ ) 0২৬1৪। 

' অদ্মি ( ছ্যালোফ ) যাহার মণ্ডক, চনত ও হূর্যয চক্র, দিক্সমূহ শ্রোজঘর বেদ 

'লমৃহ বাগ:বিষ্কার (বাগিজিয়), বারু গ্রাণস্বরপ, এবং বমপ্ত জগৎ ধাছার অন্তঃকরগ, 

আর পৃথিবী বাহার পাদদ্বর হইতে জা । ভিমিই সর্ু়ের অনাগত ।২৮া$া. 
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শাঙবর়ভাষ্যম্। 

সাজ্দেপত; পরবিস্তাবিষয়মক্ষরং নির্বিশেষৎ পুরুষঃ ম!1ং “দিব্য! হৃমূর্ত” 
ইত্যাদিনা মন্ত্েগোজ। পুলম্তদেব সবিশেষ বিস্তরেগ রক্কবামিতি* প্রববুতে ) 
সজ্ঞজেপবিস্তরোক্কো হি পদার্থ; সুখাধিগম্যো ভবতি সুত্রভাষ্যোক্তিবদিতি। 

যোহি প্রথমজাৎ প্রাণাৎ হিরণ্যগর্ভাজ্জায়তে অগ্যন্তান্তধ্বিয়াট, স তন্বাস্তরি- 
তব্বেন ল্গ্যমাণোহপি এতন্মাদেব পুরুষাজ্জায়তে এতণ্রয়ন্চেত্যেতদর্থমাহ, তঞ্চ 
বিশিনষ্টি-_অপ্লিছ্লৌকঃ, “অন বাব লোক্কো গ্লোতমা্মিঃ” ইতি শ্রতেঃ। 
ূর্ধা যক্টোত্তমাঙ্গ, শিরঃ| চক্ষুষী চনত হৃ্যযশ্চেতি চন্্থ্যো ; বন্তেতি সর্ব- 
্রান্ষঙ্গ: কর্তব্যঃ , 'অন্ত ইত্যন্ত পাদস্ত বক্ষযমাণন্ত যন্তেতি বিপরিণামং রুত্বা। 
দিশঃ শ্রোত্রে বন্ত। বাক্ বিরৃতা উদঘাটিতাঃ প্রসিদ্ধ! বেদাঃ যন্ত। বারূঃ প্রাণে। 
যন্ত। হৃদয়মন্তঃকরণৎ বিশ্বং সমস্তৎ জগৎ অন্ত যন্তেত্যেতৎ। সর্ব হাত্ত/করণ- 
বিকারমেব জগৎ, মনস্তেব নুযুপ্তে প্রলয়দর্শনাৎ, জাগরিতেহপি 'তত এবাসি- 
বিদ্ফুলিঙ্গবদ্বিগ্রতিষ্ঠানাৎ। যন্ত চ গ্যাং জাত। পৃথিবী । এষ দেবো! বিষুরনস্ত: 
প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধিঃ সর্বের্ষাৎ তৃতানামন্তয়স্বা। স হি মর্বভৃতেষু 
টা শ্রোতা সস্তা বিজ্ঞাতা সর্বকলণাত্মা ॥ ২৬।৪| 

ভাব্যাহবাদ। 

“দিব্য অমূর্ত পুরুষ” ইত্যাদি মন্ত্রে সংক্ষেপতঃ.পরবিষ্তার বু 

নির্ব্বিশেষ সত্য অক্ষর পুরুষকে নিরপণ করিয়া পুনর্বধার সবিস্তরে 
তাহাকেই বলিতে হইবে, এই জন্য পরবর্তী গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইতেছে। 
কেন না, সৃত্র-্ডায্যোক্তি স্তায়ে অর্থাৎ সৃত্রগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত থাকে, 
ভাস্তে তাহারই বিস্তৃতি করা হয়, সেই নিয়মান্ুসারে বক্তব্য পদার্থ 
প্রথমতঃ নংক্ষৈপে বলিয়া পশ্চাৎ বু ভান ধনে হবেই বুদ্ধি- 

গম্য হয়। 

প্রথমজ প্রাণসংজ্ঞক ছিরণ্যগর্ভ হইতে যে ব্রক্গা্ড মধ্যবন্ত বিরাট 
পুরুষ জন্ম ধারণ করেন, তিনি [ আপাত দৃষ্টিতে ] পৃথক তত্ব বলিয় 
প্রভীত হইলেও বস্ততঃ এই অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত এবং এতৎ* 

স্বরনূপও:বর্টে, ইহ! প্রতিপাদনার্থই ডাহাফে বিশেষ ররিয়া বলিতেছছেদ, 
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অগ্নি অর্থ হ্যলোরু॥ হে গৌতম; এই ছ্যলোকই অগ্রিশ্বরূপ' এই শ্রুতিই 
তাহার হেতু বা! প্রমাণ [এই অগ্নি] ধাহার মূদ্ধা-_উত্তমাঙ্গ__-মস্তক; 
চন্দ্র ও নুর্য্য [ ধাহার চক্ষু য়; পরবর্তাঁ 'অস্য" পদটিকে 'ষস্ত” রূপে 
পরিণত (যস্য ) করিয়া *যস্ত' পদটির সর্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে। 

দিক্সমূহ ফাহার কর্ণদ্য়।:: বিবৃত অর্থাৎ প্রকটীকৃত-__ প্রসিদ্ধ বেদ 
সমুদয় ধাহার বাঁক ( বাঁগিন্দি য়) । আবহাদি বায়ু ধাহার প্রাণ, বিশ্ব 
সমস্ত জগৎ ইহার অর্থাৎ ধাহার হৃদয় -'অস্তঃকরণ ? কারণ, সমস্ত 
জগণ্ই অন্তঃকরণের ( ইচ্ছাশক্তির ) বিকার বা পরিণাম? কেন না 

স্থযুগ্তি সময়ে মনেই সমস্ত স্তর প্রলয় হয়, এবং জাগ্রতুসময়ে আবার 

মন হইতেই অগ্রিস্ফুলিঙ্গের ম্যায় বহির্গত হয়। ধাহার পাদদ্ধয় হইতে 

পৃথিবী জন্বিয়াছে। প্রথম শরীরধারী এবং ত্রেলোক্য-দেহরূপ উপাধি” 
বিশিষ্ট 'এই ব্যাপক অনস্তদেবই সমস্ত ভূতের অন্তরাত্ম। । . কারণ, 
তিনিই ভ্রষ্টা, শ্রোতা, মনন কর্তা॥ বিজ্ঞাতা ও সমস্ত কারণরূপে (ভোগ- 

সাধন ইন্দরিয়াদিরপে ) সর্ববভূতে কর্তমান 0২৬।৪। 
_ তন্মাদগ্রিঃ সমিধো যস্থ সুর্ধ্যঃ 

সোমাৎ পজন্য ওষধয়ঃ পৃ থব্যামূ। 
পুগান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতায়াং 

বহবীঃ প্রজাং পুরুষাৎ সম্প্রস্থতাঃ 1২৭1৫: 

[ইদানীং তক্মাদেব পুক্ষষাৎ পঞ্চামিতারেণ প্রজোৎপত্তিমাহ] _তম্মাদিত্যাদিন!। 
তশ্মাৎ (পুরুষাৎ ) অগ্নিঃ  হ্যলে।কঃ ) [ জায়তে 1) সূর্য্যঃ যন্ত (ছ্যলোকন্ত ) 

সমিধঃ ( ইন্ধনস্থানীয়ঃ ) 7; সোমাৎ ( সোমসম্প্ক্তাৎ ছ্যলোকাৎ ) গর্জন; (মেঘঃ) : 

[সম্প্রহৃতঃ], [গর্জন্তাৎ) ওষধয়ঃ (ব্রহ্ষিবাদয়ঃ ) প্ৃথিব্যাং [ সম্পরন্তাঃ ]; 
[ ততশ্চ] পুমান্ (পুরুষরূপঃ চতুর্থ; অগ্নিঃ ) যোবিতায়াং ( যোধি তি ) রেতঃ : 

নিঞ্চতি ( ত্যজতি ), পুরুষাৎ বহ্বীঃ (বাঃ অনেকাঃ ) প্রজাঃ সম্প্রহ্থতাঃ (সমু 
পল্লা তবস্তি )। 

ধা দাহার বাট ্থাদী চিনির হইত দা লাড়, 
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করে; ছ্যলোক-সন্বদ্ধ সোম হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে পৃরিবীতে ওষধি সমূহ 
জন্মে; অনস্তর পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে; পুরুষ হইতে বহুতর প্রজ! উৎ- 

পর হয় ॥২৭1৫। 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

পঞ্চাগিঘ্বারেণ চ বাঃ সংসরস্তি প্রজাঃ তা অপি তন্মাদেব পুরুষাৎ গ্রজায়স্ত 
ইতাচ্যতে__ পি 

তন্মাৎ পরম্মাৎ পুরুষাৎ প্রজাবস্থানবিশেবপ্িপোইগ্িঃ । স বিশেষ্যতে__ 
সমিধো যন্ত। হৃর্য্যঃ, সমিধ ইব সমিধঃ 3 কুর্য্েণ হি ছ্যুলোকঃ সমিধ্যতে। ততো! 

হিছ্যুলোকাগ্নেরিশপন্নাৎ সোমা পর্জন্তো দ্বিতীয়োৎগ্রিঃ সম্ভবতি। তম্মাচ্চ 
পর্জন্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাৎ ভবস্তি। ওষধিভ্যঃ পুরুষাঁথৌ হুতাভ্য উপাদান- 
ভূতাভ্যঃ পুমানগ্রী রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতায়াং যোধিতি যোষামৌ স্তরিয়ামিতি। 
এবং ক্রমেণ বহ্বীর্বহ্ব্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাগ্াঃ পুরুষাৎ পরম্মীৎ সম্প্রহৃতাঃ সমুৎ- 
পন্নাঃ ॥২৭।৫| 

র ভাষ্যান্থবাদ। 
যে সমস্ত প্রজা পঞ্চাগ্থি১৪) দ্বারা জন্মলাভ করে, তাহারাও সেই 

পুরুষ হইতেই জন্মলাভ করে 1 ইহা 'কথিভ হইতেছে-__ 

(১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে ৫ম প্রঃ, তৃতীয় খণ্ডে পরাগ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত 

আছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মন এইরপ__শ্েতকেতু নামক এক খধিকূমার পঞ্চালরাজের 
সভায় গমন করিয়াছিলেন। গেখানে প্রবহণনামক রাজা স্বেতকেতৃকে পাঁচটি প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই--“বেখ যথা পঞ্চম্যামাহুতো৷ আগঃ পুরুষ 

বচসো ভবস্তীতি” । গঞ্চমী আহুতিতে আহত জল যেরূপে পুরুষ পদবাচ্য হয় অর্থাৎ 
মান্ুযষেহ লাভ করে, তাহ তুমি জান কি? শ্থেতকতু সেই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানে 
অশক্ত হুইয়৷ পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাঙ্জার প্রশ্ন জ্ঞাপন করিলেন;তখন 
গৌতম নিজেই প্রবহণ রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া গ্রশ্নের,উত্তর জানিতে টাহিলেন-- 
তছুততরে প্রবণ গৌতমকে সম্বে!ধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,অসৌ বাৰ গৌতম! 
'অগ্নিঃ” অর্থাৎ হে গৌতম ! এই যেছুলোক দর্শন করিতেছ, ইহা,একটি প্রসিদ্ধ অগ্নি, 
এইরণপে ছু, পঞ্জন্য (মেঘ), পৃথিবী, পুরুষ ও যোধিৎ, এই পাচটি পদার্থফে পাঁচটি 
অগ্নি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এতদ্বিযয়ক জ্ঞানকে 'পঞ্চাগ্লিবিষ্তা' নামে 
অভিহিত করিয়াছেন! 

ইহার তাৎপধ্য এই যে, বজ্ঞমাত্রই জলপ্রধান, যজ্তে সোম, ঘৃত প্রভৃতি যে সমস্ত 
পদার্থ. আহত. হয়, তৎসমন্তই জলীয় ভাগে পূর্ণ। বাহার! সেই যজানুষ্ঠানে নিয়ত 
থাকিয়া কাল-কবলে পতিত হন, তাহারা হজ্জীয় সেই জলীয় ভাগ সহকারে গুণ্যবলে 
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সেই” পরম পুরুষ হইতে প্রজাগণেরই অবস্থাবিশেষরপ অগ্নি 
( সমুৎপন্ন হয় ),সেই অগ্নিকে বিশেষিত কর! হইতেছে-_ন্ূর্ধ্য বাহার 
(হ্যলোকের) সমিধ$ সমিধ, অর্থ সমিধের ন্যায় ; কেন নাঃ সূর্য্য দ্বারাই 
ছ্যুলোক সমিদ্ধ ( প্রদীপ্ত ) হইয়া থাকে। সেই ছ্যলোকরূপ অগ্নি 

হইতে সম্পন্ন সোম হইতে দ্বিতীয় অগ্নি পর্দন্য (মেঘ ) সম্তত হইয়া 

থাকে। সেই পর্জন্য হইতে আবার পৃথিবীতে ওধিসমূহ ব্রীহি 
ঘবাদি ) সমুশ্পন্ন হয়। পুরুষরূপ অগ্নিতে আহুত এবং দেহের উপা- 
দান স্বরূপ সেই ওষধি হইতে আবার পূরুষরূপ অগ্নি যোষিতে অর্থাৎ 
ধোষারূপ অগ্রিতে_স্ত্রীতে রেতঃ সেক করিয়৷ থাকে । এই প্রকারে 
ক্রমে ক্রমে ব্রাক্ষণাদি প্রজাগণ পরম পুরুষ হইতে সমুত্পন্ন 
হইয়াছে ॥২৭৪৫॥ 

তশ্মাদৃচঃ সাম যজঞ্ঠযি দীক্ষা 
যজ্ঞাশ্চ সর্ব ক্রাবে দক্ষিণাশ্চ । 

ংবগুসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ 

সোমে। যত্র পরতে ত্র সুর্য: ॥২৮।৬ 
, (কিঞ্চা, তন্মাৎ (পুরুযাৎ ) খচঃ ( গামত্্যা্ি চ্ন্দোবিশিষ্টা' মন্ত্রাঃ) সাম 

(তোতা গীতিযুক্তং ), যজ,ংযি ( অনিয়তাক্ষর-পাদযুক্তানি ), দীক্ষাঃ ( মৌঞী- 
ধারপাদি-নিয়মাঃ ),সরবেবন্তাঃ ( অরিহোতা্াঃ  করতবঃ (সাঃ ) দক্ষিণা চ 
( গোস্ত: ), সংযৎসর; চ (ছবাদশ মাঁসাঃ, ভ্রনোদশ মাস! বা), বজমানঃ বৈজ্ঞ- 
কর্তা), লোকাঃ (কর্্মফলামি ) যন্ত্র (যেষু লোকেযু ) সোমঃ (চক্র; ) পবতে 
( পুণাতি ), বস্ত্র চ হুর্ধ্যঃ তপতি ( প্রকাশয়তি ) ॥ 
(রাহা 

চন্মগ্ুলে গমন করেন 7 নির্দিষ্টকাল উপযুক্ত দুখভোগ করিয়! যখন 'প্রচ্যুত হন, স্বধন, 
প্রথমে দ্যলোকে পতিত হন, পরে বেঘাকারে অবস্থিত হন, ভাহায় পর বৃ্টিরপে 
পৃথিবীতে পতিত হইয়া ত্রীহি ববাদি শন্তাকারে পরিণত হন; অন্নরণে পুরুষগত হইয়া 
আরার শুক্রন্বপে পরিণড় হন, অবশেষে গুক্ররূপেই যোবিতে নিহিত হন। সেই যোবিততই 
পুরুষাকার দেহ ধারণ করেন। উক্ত পাঁচটি অবস্থাকে জাতি এবং তদাধার ছ্যলোক 
গর্জন, ।পৃথিবী, পুক্রষ ও যোবিৎ, এই পাঁচটিকে জাহবনীয় পাঁচটি অগ্নিকণপে নির্দেশ 
হর। হইয়াছে | এ'বিষয়ে বিশেষ হস্ত জানিতে হইলে ছাল্দোগ্যোপনিষদ অঙ্থসন্ধান 
করিতে হইবে। 
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আরও, সেই পুরুষ তহতে খকৃ, সাম ও বজুঃ, এহ ত্রিবিধ নু দীক্ষা, সমস্ত 

য্, সমস্ত ক্রতু, ব্ধীয় দক্ষিণাসমূহ, সংবৎসর কাল, জমান ( যজ্জকর্তা ) সমস্ত 
কম্মফল-_যেখানে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যেখানে সৃর্যায তাপ 
প্রদান করন 1২৮৩) 

শাক্ষরভাষ্যম।  *, * 
কিঞ্চ বর্ধসাধনানি ফলানি চ তশ্মাদেবেত্যাহ ৪কথম্? তক্সাৎ পুরুষাদৃচে। 

নিয়তাক্ষবপাদাবসানাঃ গায়্র্যাদিচ্ছন্দোবশিষটা মন্্াঃ; সাম পাঞ্চভক্তিকং 
সাপ্ুতক্তিকঞ্চ €'ভাদিগীতিবিশিষ্টম্; যডৎষি অনিয়তাক্ষরপাদাবসানানি 
বাক্যরূপাণি; এণং ত্রিবিধা মন্বাঃ। দীশ্গা শৌক্জা দিলগণাঃ কর্তৃনিয়মবিশেষ।;। 
যজ্ঞাশ্চ সনদে অগ্রিহোত্রাদয়ঃ | রুতনঃ সমূপাঃ। দক্ষিণাশ্চ একগবাষ্ঠা অপরিমিত- 
সব্বন্বান্তাঃ। সংবৎসরশ্চ কাঁলঃ কর্ম্ণঙ্গভৃতঃ | যজমানশ্চ কর্তা, ,লোকান্তস্ত 
কম্মফলভীতাঃ তে বিশেব্যান্তে সোমো ত্র যেধু লোকেধু পৰতে পুনাতি 
লোকান, মত্র চ যেষু ক্র্ান্ুপতি ; তে চ দক্গিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্ব়গম্যা বিদ্বদ- 
বিদ্বৎকর্তৃফলভূতাঃ ॥২৮।। | 

ভাষ্যানুবাঁদ। 

আঁপচ, কম্মসাধন এবং কন্গু,ফলসমূহও যে, তাহা হইতেই [হইয় 
থাকে ], ইহ! বলিতেছেন-_কি প্রকারে ? সেই পুরুষ হইতে খকৃ- 
সমুহ, পরিমিত অক্ষরযুক্ত পাদে ( শ্লোকের চারিভাগের এক ভাগের 

নাম পাদ, সেই পাদে) যাহার বিশ্রাম, সেই "গায়ত্রী? প্রভৃতি চ্ছন্দো- 

বিশিষ্ট মন্ত্র সকল; সাঁমকে--(গেয় সামাংশবিশেষকে) “ভক্তি” বলে ; 

সেই পঞ্চ ৰা নগ্ডভভতিযুক্ত স্তোভাদি গীতিবিশিষ্ট বেদভাগ;যজুঃসমূহ, 
অনির্দিষ্ট অঙ্গটরে যে সকলেব পাদ সমাপ্তি, সেই বাকাসমূহ; এই 
প্রকার ত্রিবিধ মন্ত্র। দীক্ষা যজ্ঞকর্তার মৌধী (মুগ্তাতণ-নি্মিত 
কাঞ্ধীবিশেষ) ধারণ প্রভৃতি নিয়মবিশেষ । অগ্রিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞ ও 

ক্রতুসমৃহ--যাহাতে যৃপের ব্যবহার আছে। দক্ষিণা-_একটি মাত্র 
গোপ্রস্ৃতি হইতে অপরিমিত সর্বস্থ পর্য্যস্ত ; সংবংসর-_কর্মাঙ্গভূত- 
কাল। ষজমান--কর্মমকর্তা ; লোকসমূহ--যজমানের কর্ম্মফল্সমূহ । 

৮ 
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সেই লোকসমুহকেও বিশেষিত করা হইতেছে-_-ষে সমস্ত লোকে সোম 

(চন্দ্র) পবন করেন অর্থাৎ লেকিসমূহকে পবিত্র করেন এবং যে সমস্ত 

লোকে স্ূ্য তাপ দেন; সেই লোকসমুহই দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ- 

মার্গ-গম্য এবং বিদ্বান ও অবিদ্ধান্ কর্তাদের কর্মমফলম্বরূপ ॥২০।৬। 

তন্মাচ্চ' দের! বহুধা »ম্প্রূতা: 
সাযধা সনুষ্যাঃ পশশবো বয়ীংমি । 

প্রাণাপানৌ ত্রীহিষবৌ তপশ্চ 
শ্রদ্ধ৷ সত্যং ব্রহ্মচধ্যং বিধিশ্চ ৷ ২৯॥৭॥ 

[অপিচ), তন্মাৎ চ ( পুরুষাৎ) ( এব ) দেখাঁঃ ( কর্মাঙ্গভৃতাঃ ) বনুধা ( বঙ্ু- 

প্রকারেণ ) সম্প্রস্থতাঁঃ ( সমুৎপন্নাঃ)। [ তদ্যথা ] সাধ্যাঃ ( দেবতাবিশেষাঃ ), 

মনুষ্যাঃ ( কর্মাধিকারিণঃ ), পশবঃ গ্রাম্য আরণ্যাশ্চ ), বয়াংসি ( পক্ষিণঃ ), 

গ্রাণাপানৌ ( এতেষাং জীবনং ), ত্রীহি-যবৌ ( হোমার্থো); তপঃ ( কর্ধাঙ্গৎ, 

স্বতত্ত্রং চ)) শ্রদ্ধ1 ( শান্তার্ধে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ, আন্তিক্যবুদ্ধিরিতি যাবৎ ) সত্যৎ 

( অনৃতবর্জনং, যথার্থভাষণং ), চ বঙ্গচর্য্ং (বীর্ধ্যধারণৎ ). বিধিঃ 

( কন্ানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ ) চ (অপি ) ॥২৯॥৭। 

সেই পুরুষ হইতে দেবতাসমুহ অথাৎ কল্মাঙ্গ-সমৃহ নান! প্রকারে প্রন্থুত 

হইয়াছে । [যথা ] সাধ্যগণ, মন্ুষ্যগণ, পশুসমূহ, পক্ষিসংঘ, প্রাণাপান, অর্থাৎ 

সকলের জীবন, ধান্ত ও যক্, তপন্তা, শ্রদ্ধা, সত্যব্যবহার, ব্রহ্ষচ্য্য 'এবং বিধি 

বা কর্ের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ॥২৯।৭| 

ৃ্ শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

তম্মাচ্চ পুরুষাৎ কন্মাঙ্গভূতা দেবা বছুধা বস্বাদিগণতেদেন অন্প্রনথতাঃ সম্যক্ 

প্রহ্তাঃ--সাধ্যা" দেববিশেবাঃ, মন্ুষ্যাঃ কর্্মাধিকৃতাঃ পশবো গ্রাম্যারণ্যাঃ 

বয়াংসি পক্ষিণঃ, জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাৎ প্রাণাপানৌ . ব্রীহিযবৌ হবিরর্থে ৷) 

তপশ্চ কন্াঙ্গং পুরুষসংস্কারলক্ষণৎ স্বতন্ুঞ্চ, ফলসাধনম্; শ্রদ্ধা যৎপূর্বকঃ 

 সর্বপুরুযার্থসাধনগ্রয়োগশ্চিততপ্রমাদ আন্তিক্যবুদ্ধিঃ; তথা সত্যম্ অনৃতবর্জনং 

যথাভূতীর্ঘবচনঞ্চ. অপীড়াকরম্) ব্রকগয্যৎ মৈথুনা'সমাচারঃ; বিধিশ্চ ইতি- 

কর্তব্যতা ॥ ২৭৯ ॥ ৭॥ 



খঁঃ। | দ্বিতীয়ং মুণ্ডকম্। ৫৯ 

ভাষ্যান্গবাদ। 

সেই পুরুষ হইতে কর্মাঙ্গভৃত দেবতাসমূহ বনু প্রকারে অর্থাৎ 
বন্থ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে সম্যক্রূপে প্রসূত হইয়াছে-_ 

, সাধ্যগণ দেবতাবিশেষ, মনুষ্যগণ কম্মীধিকারিসমূহ, গ্রাম্য ও আরণ্য 

পণুসমূহ, পক্ষিসমূহ এবং মনুষ্যাদির জীবন, প্রাণ ও অপান, হবির 

নিমিত্ত ব্রীহি ও যব, তপঃ দ্বিবিধ--কর্াঙ্গ, যাহা দ্বার! পুরুষের 
সংস্কার বা পবিত্রতা জন্মে, আর স্বতন্ত্র, যাহা পৃথগ ভাবে ফলসাধন; 
শ্রদ্ধা যাহা দ্বারা সর্বপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই 

চিন্তপ্রসাদকর আস্তিক্য বুদ্ধি। সেইরূপ, সত্য--সত্য অর্থ মিথ্য। 
পরিত্যাগ এবং পরের অগীড়াকর যথার্থ কথন; ব্রক্ষচর্্য--মৈথুন- 

বর্জন, এবং বিধি--ই তি কর্তব্যতাঃ অর্থাৎ কর্মমপদ্ধতি ॥১৯॥৭॥ 

মণ্ত প্রাণঃ প্রভবান্ত তম্মাৎ 

সপ্তঙ্চিষঃ সামধঃ সপ্ত হোমাঃ | 
সণ্ডেমে লোক যেষু চরস্তি প্রাণ। 

গুহাশয়! নিছিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৩০॥৮॥ 

[কিঞ্চ,] তম্মাৎ ( পুরুষাৎ ) সপ্ত প্রাণাঃ (শীর্ষণ্যানি চক্ষুরাদীনি ইন্দরিয়াণি ), 

সপ্ত অর্চিবঃ ( দীপ্তয়ঃ স্বশ্ববিষয়প্রকাশনানি ), অপ্ত সমিধঃ (উত্তেজকাঃ 

রূপাদয়ো বিষয়াঃ ), তথা সপ্ত হোৌমাঃ (ন্বস্ববিষয়-বিষয়কজ্ঞানানি ), ইমে 

( অনুভূয়মানাঃ ) সপ্ত লোকাঃ (ইন্দিয়স্থানানি ), যেষু (লোকেধু) প্রাণাঃ 

(ইন্িয়াণি) চরস্তি (বিচরস্তি বর্তন্তে ইতি যাবৎ )[ বিধাত্র! ] নিহিতাঃ প্রতি 

দেহং স্থাপিত) [ এতে ) সপ্ত সপ্ত গুহীশয়াঃ (জা দে দেহে স্থিতাঃ ) তশ্মাৎ 

( পুরুষাৎ) প্রভবস্তি (জায়ন্তে ) ॥৩০|৮॥ 

মন্তকস্থ সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্চি, সপ্তপ্রকার বিষয়, এবং 

সপ্তপ্রকার হোম (বিষয়ক-জ্ঞান ) সাতটি ইন্দিয়-স্থান,_যে সকল স্থানে 

ইঞ্জিয়গণ সঞ্চরণ করে; বিধাতাকর্তৃক [ প্রতিদেহে ] স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত 

সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রা ত হয় ॥ ৩৭।৮। 
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€ ও শ।গ্গর-ভাষ্যম্। 

কিঞ্চ, সপ্ত শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ তম্মাদেব পুরুবাৎ গ্রভনন্তি। তেষাঞ্চ সপ্ত অচ্চিষো 

দীপ্তরঃ 'ম্বস্ববিষয়াবন্ঠোতনানি । তথা সপ্রু সমিধঃ সপ্ত বিষয়ঃ; বিষয়ৈহি 

সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ | সপ্ত ভোমাঃ তদ্দিযয়নিজ্ঞানানি, “ঘদস্ত বিচ্গানৎ, তজ্জহোতিগ 

ইতি শ্রুতান্তরাৎ। কিঞ্চ, সপ্গ ইমে লে।ক। ইন্দিয়স্তানানি, যেষু চরন্যি সঞ্চরত্তি 

প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ। প্রাণা যে টরম্তীন্তি প্রাণানাৎ বিশেষণমিদৎ 'প্রাণা- 

পানাদিনিবত্তযর্থম্। গুভায়াং পরীবে জগরে,বা স্বাপকালে শেরদ ইতি গুহা- 

শযরাঃ। নাভতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপৃ' সপূ প্রতিগ্রাণিভ্েদম | সানি চ আত্ম- 

ধাজিনাৎ বিদ্বষাৎ কন্মাণি তংদাধনানি কন্মপল্নি ট. অপিছধাঞ্চ পাণি তত 

সাধনানি কর্মফলানি চ সর্বাঞ্চিতৎ পবস্মঃদেব পরুষাং স্দন্গণা প্রক্তমিতি 

প্রকরণার্থঃ 1৩০।৮। 

| ভাষ্যানুবাদ। 

আরওঃ সেই পুরুষ হইতেই সাতটি শীর্ষণ্য প্রাণ ( মস্তকস্থ 

চক্ষরাদি ইন্জিয় ) প্রাছৃভূতি হয়। 'সেই ই ন্দিয়-সমূহেব সাত প্রকার 

অর্চিঃ--্দীপ্তি অর্থাৎ নিজ নিহু ন্ষয়- প্রকাশন সেইরূপ সপ্ত সমিধ 

অর্থাৎ সাত প্রকার বিষয়, কেননা-_-ইক্দরিয়গণ বিষয়সমূহ দ্বারাই 

উদ্দীপিত হইয়। থাকে । সপ্ত-প্রকার হোন নর্থাৎ সেই সকল বিষয়- 

বিষয়ক জ্ঞান $ যে হেতু শ্রতি বলিয়াছেন যে, 'উহাঁর যে, এই নিষয়- 

বিজ্ঞান, তাহাই হোম কর! হয় অপিচ। এই সাশপ্রকার লোক 

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-স্থান-_উন্দ্রিযগণ যে সকল স্থানে সঞ্চরণ করে, এই 

বিশেষণ থাকায় (লোক? শব্দে ইক্ড্রিয়-স্থান বঝিতে হইবেো]। প্রাণ 

সমূহ যে সকল স্থানে 'বিচরণ করে” এই প্রাণ বিশেষণটি দ্গ্রাণ শব্দের] 

প্রাণাপানাদি অর্থাশঙ্কা নিবৃত্যর্থ [প্রদণ্ত হইয়াছে]। গুহাতে-_. 

শরীরে কিংব। স্বপ্ন সময় ছদয়ে অবস্থান করে, এই জন্য গুহাশয়। 

এই সাত সাতটি পদার্থ বিধাতা কর্তৃক প্রত্যেক প্রাণীতে নিহিত অর্থাং 

স্থাপিত হইয়াছে । আত্মযাজী জ্ঞানিগণের যে সমস্ত কর্ণ, কর্ম- 

সাধন ও কর্মফল, মার অজ্ঞানিগণেরও যে সমস্ত কর্ম, কর্ম'সাধন 
চে 



থও্ডঃ1] দ্বিতীয়ং মণ্ডকম্। * ১ 
চি 

€ কর্মফল, এ সমস্তই সেই সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতেই প্রসূত 
হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য ॥৩০।৮। 

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেব- 

ইন্মাৎ স্যন্দস্তে সিদ্ধাবঃ সর্ববরূপাঃ | 

অতশ্চ সর্ব ওষধয়ো রসশ্চ , 

যেনৈষ ভূটতস্তিষ্ঠতে হান্তরাত্থা ॥৩১)১। 
স্দে সমদ্রাঃ গিরয়ঃ । পর্বত: ) চ( অপি ) অততঃ / অশ্মাদেব পরুমাৎ ; 

[জ্গায়ন্যে ]| সর্বরূপাঃ । ননুরূপাঃ) সিন্ধবঃ ( নগ্ঘঃ) চ অতঃ (পুরুষাৎ ) 
্তন্দান্তে (শ্রবস্তি ), সর্ববাঃ ওষধয়ঃ (ভ্রীভিষবাগ্তাঃ । রপঃ চ ( মধুরাদিকঃ ) মতঃ 

(পুরুষাৎ ) [ জায়ন্তে ), এষঃ অন্তরাত্মা (সুক্ষ শরীরং ) যেন ( রসেন হেতুন! ) 

উতৈঃ (আকাশাদিভিঃ ) [ বেষ্টিত; সন্] তিষ্ঠতে ( তিষ্ঠতি বর্ততে ইত্যর্থঃ) 

ডি (নিশ্চয় )1৩১1৯| 

এই পুরুষ হইতেই সমগ্ত সমুদ্র ও পর্বত [সম্ভৃত হয়)। নানাবিধ নদীসমৃহও 

ঈভা হইতেই প্রবাহিত হয়। সমগ্ত ওষধি ওরস ইভা হইতেই [প্রাছভূতি হয় ], 

এই অন্তরাত্মা__হুশ্্ম শরীর যে রসে আকাশাদি পঞ্চভুতে পরিবেষ্টিত হইয়া 

অবস্থান করে ॥৩১৯) * 
শাঙ্কর-ভাষ্যম। 

অতঃ পুরুষাৎ স্মুদ্ধাঃ সার্বে ক্ষারাগ্াঃ, গিরয়স্চ হিমবদীদয়ং অন্মাদেব 

পুরুষাৎ সর্বে স্তন্দস্তে স্বস্তি গঙ্গাগ্তাঃ সিদ্ধাবে! নছ্ভঃ সর্বরূপাঃ বনুরূপাঃ। 

অন্মাদেব পুরুষাৎ সর্ব! ওষধয়ো ব্রীহিষবাস্তাঃ | রসম্চ মধুরাদিঃ ষড়.বিধং, যেন 

রসেন ভূতৈঃ পঞ্চতিঃ স্থুলৈঃ পরিবেষ্টিতকিষ্ঠতে তিষ্ঠতি হি অ্বস্তরাত্মা লিং হৃল্ষাং 

শরীরম্। তদ্ধি অন্তরালে শরীরস্ত আত্মনশ্চ আত্মবৎ বর্তত ইত্যস্রাত্মা ॥৩১1৯। 
ভাষ্যনুবাদ । | 

এই পুরুষ হইতে ক্ষারাদি (লবণাদি ) সমজ্ঞ সমুদ্র [উতপক্ন হয়], 
এবং হিমালয় প্রভৃতি সমস্ত পর্বত এই পুরুষ হইতেই [ উৎপন্ন 

হয় ]; গঙ্গ। প্রভৃতি সর্বরূপ- বুবিধ সিম্ধু--নদীসমূহ অশ্রবমান 

অর্থাৎ প্রবাহিত হয়। এই পুরুষ হইতেই ব্রীহি যবাদি সমস্ত ওসধি 



৩২ মুগডকোপনিষৎ। [ প্রথম: 

এবং মধুরাদি ষড়'বিধ রস, যে রমের বলে স্থুল পঞ্চভৃতে বেষ্টিত হইয়া 
অন্তরাত্বা-_লিঙ্গ ব! শুক্ষম শরীর অবস্থিতি করে। যে হেতু শরীর 
ও আত্মার মধ্যবন্তি-ভাবে সক্ষম শরীর অবস্থান করে; এই জন্ত 

তাহাকে অস্তরাত্বা বল। হইয়া! থাকে 1৩১।২॥ 

পুরুষ এবেদং' বিশ্বং কর্ম 

তপো ব্রহ্ম পরান্ৃতম্ । 
এ্তদূ যে। বেদ ণিহিতং গুহায়াং 

সোইবিগ্ঠাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥৩২॥১০॥ 

ইত্যথর্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়মুগ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃা: 

 প্ররুতমুপসংহরন আহ ]--পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষঃ (উক্তলক্ষণঃ) এব ( অব- 

ধারণে ) ইদৎ বিশ্ব ( সর্ব, ন পুরুষাদতিরি্তৎ কিঞ্চন অন্তীতি ভাবঃ)। [তদেব 

বিশ্ব দর্শয়ন আহ। কর্ণ্ণ ( অগ্রিহোত্রাদি ), ভপঃ (জ্ঞানং )। তপঃকার্য্যঞ্চ এতং 

সর্বম্, অতঃ ] গুহায়াৎ ( হৃদয়ে ) নিহিত ( স্থিতৎ ) পরামূতং ( পরম্ অমৃতং চ) 

ব্রহ্ম ( ব্রদ্ধেব ) এতৎ ( সর্ব) : ইতি এ যঃ ( পুরুষঃ ) বেদ (জানাতি ); হে 

সোম্য প্রিয়দর্শন, সঃ অবিগ্া-গ্রন্থিং ( অথিগ্যা-বন্ধং) বিকিরতি ( বিক্ষিপতি 

বিনাশয়তীত্যর্থ; ) ইহ ॥:২॥১০। 

পুর্ব্বোন্ত সত্য পুরুষই এই সমস্ত জগৎ কর্ম ও জ্ঞান এই সর্বোত্তম অমৃত 

ব্রন্ধোরই স্বরূপ। হে সৌম্য! গুহানিহিত ইহাকে যে লোক জানে, সে লোক 
অবিস্যার গ্রন্থি ছিন্ন করে ॥৩২॥১০॥ 

: দ্বিতীয় মুণ্কে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ . 

শাহ্কর-ভাষ্যম্। 

এবং পুরুষাৎ সর্বমিদৎ সম্প্রহ্তম্, তো! বাচারস্তণৎ বিকারো! নাঁমধেয়- 

মনৃতং, পুরুষ ইত্যেব সত্যম্) অতঃ পুরুষ এব ইদং বিশ্বং সর্বম্। ন 

বিশ্ব নাম পুরুষাদন্ৎ কিঞ্চিদস্তি। অতো! যছুক্তং তদেতদভিহিতং “কস, 
ভগৃবো! বিজ্ঞাতে সর্ব্মিদৎ বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি। এতশ্মিন হি পরশ্মিন্ আত্মনি 



স্তও।] দ্বিতীয় মুণ্কম্। ৬৩ 
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সর্বকারণে পুরুষে বিজ্ঞাতে, পুরুষ এবেদৎ বিশ্ব নান্যদস্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি 

কিং পুনরিদং বিশ্বম্ ? ইত্যুচ্যতে__-কর্ম অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্। তগো জ্ঞানং, 

তত্কৃতৎ ফলমন্তাদেব তাবদ্ধীদং পর্বম্) তচ্চৈতদ্ব ্ গণঃ কার্য্যং, তন্মাৎ সর্ধৎ ব্রহ্ম 

পরামুতৎ পরমমৃতমহমেবেতি যে৷ বেদ নিহিত স্থিতং গুহায়াৎ হৃদি সন্বপ্রাণিনাং, 

স এবং বিজ্ঞানাদ বিষ্াগ্রস্থিৎ গ্রস্থিমিব দৃট়ীভূতামবিগ্যাবানাৎ বিরিরতি বিক্ষিপতি 

বিনাশয়তি, ইহ জীবন্নেব ন মৃতঃ সন, হে সোম্য প্রিয়দর্শন ॥ ৩২ ॥ ১০ ॥ 

ইতি পরমহৎস-পরিব্রাজকা চার্্য-্ীমচচক্গর-ভগবতঃ কৃতৌ মুণগ্ডকোপ- 

নিষস্তাষ্যে দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ | 

ভাষ্যান্গবাদ। 

এইরূপে পুরুষ হইতেই সমস্ত প্রসুত হইয়াছে । অতএবই বাক্যা- 
রন্ধ নামাত্বক বিকার বস্তু মিথ্যা পুরুষই একমাত্র সত্য; অতএব 
পুরুষই এই বিশ্ব বা সর্ধবাত্ক। অর্থাৎ পুরুষ হইতে পুথক্ বিশ্ব 
নামে কিছু নাই । অতএব, “ভগবন, কোন বস্তুটি জানিলে এই সমস্ত 
বিজ্ঞাত হয়, এই ষে প্রগ্র উক্ত হইয়াছিল, তাহাই এখানে কথিত 

হইল। কেননা, সব্বকারণ, গ্নরমাত্বাম্বরূপ এই পুরুষ বিজ্ঞাত 
হইলেই “একমাত্র পুরুষই এই সমস্ত, উদ্রতিরিক্ত আর কিছুই নাই, 
এই ভাব বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ।' এই বিশ্বটিই বাকি প্রকার, তাহ! 

কথিত হইতেছে-স-কন্ম অগ্নিহোত্র প্রভৃতি তপঃ--জ্ঞান, জ্ঞানজনিত 
ফল কর্মফল হইতে পৃথকূই বটে; সে সমস্তই এই বিশ্বপদবাচ্য। সেই 
এই বিশ্বও ব্রহ্মেরই কার্ধ্য ; সুতরাং পরাম্বৃত অর্থাৎ পর ও অম্ৃতস্বরূপ, 

্রহ্মই এ সমস্ত এবং আমিই সেই ত্রক্ষস্বরূপ, যে লোক সর্ববপ্রাণীর 
গুহায়_হৃদয়ে নিহিত অবস্থিত এইরূপে ব্রহ্মাকে জানে, হে সৌম্য__ 
প্রিয়দর্শন) সেই লোক একপ্রকার জ্ঞানের ফলে অবিদ্ধা-গ্রন্থিকে 

অর্থাৎ গ্রন্থির ম্যায় দৃট়ীভূত অধর্মসংস্কারকে দূরীভূত করে, তাহাও 

মৃত্যুর পর নহে-_জীবদবস্থায়ই বিনষ্ট করিয়া দেয় 1৩২।১০॥ 

ইতি অথর্কবেদীয়-মুণ্ডকোপনিষস্তাষ্যান্বাদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে প্রথম থণ্ড সর্দাপ্ত 



দ্বিতীয় খণ্ডঃ। 

এ পসস্ট খশরি্উি 

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম 

মহ পদমত্রৈতৎ সমপিতম্। 

এজন প্রীণম্লিমিষচ্চ যদ্দেতজ্জীনথ সদসদ্বরেণ।ং 

পরং বিজ্ঞানীদ ঘদ্ববিষ্ঠং প্রজানাম ॥৩৩1১। 

আবি: (প্রকাশময়ং সঙ্গিহিতৎ সর্বপ্রাণিহৃদয়ে স্থিতৎ ,॥ গুহাচরং 

( গুহাশয়ং ) নাম ( প্রসিদ্ধ) মহৎ " নিরতিশয়ৎ ) পদৎ ( সর্ধেষাম্ আশ্রয়ণীয়ং 

বন্ত)। অন্র (অস্িন্ ্রহ্মণি) এজৎ (চলনপ্ৰভাবং পক্ষিপ্রতৃতি) প্রাণৎ (প্রীণাদিমৎ 

মন্ষ্যাদি ), [ কিৎ বহুনা, -] যৎ নিমি
ষৎ ৫নিমেষং কুর্বৎ ) (চকারাৎ অনি- 

মিষৎ_ নিমেষরহিতৎ ) চ, এতৎ ( সর্
বং ) [অত্রএব] সমপিতৎ ।সম্যক্ স্থাপিতং)। 

[ হে শিষ্যাঃ,] এতৎ ( সর্বাস্পদভূতং ব্থী) সদসৎ (সং_ মূর্তস্বরূপং, অস২- 

অমূর্ধস্বরূপং চ ) বরেণ্যৎ (বরণীয়ৎ সর্ববস্য প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ, প্রজানাৎ (জনানাং। 

বিজ্ঞানাৎ ( বিষয়জ্ঞানাৎ ) পরম্ ( অতিরিক্তৎং
, লৌকিক-জ্ঞানাগোচরমিত্যর্থ;),যং 

বরিষ্ঠৎ (অতিশয়েন শ্রেষ্টমিত্যর্'ঃ) জানথ (তৎ অবগচ্ছত) [যুয়ম্ ইতি শেষঃ] ॥৩৩| ১ 

প্রকাশময়, সর্বত্র সন্গিহিত, এবং গুহাচররূপে প্রসিদ্ধ ষে মহৎ পদ (সকলের 

আশ্রয়নীনগ বন্ত )) চল্ুনশীল পক্ষ্যাদি, প্রাণধারণশীল মনুষ্যাদি, [ অধিক কি ] 

নিমেধবান্ ও নিমেষরহিত এ সমন্তই ইহাতে সমর্পিতি হইয়াছে'। [ হে শিষ্যগণ, 

তোমরা] জানিও এই বঙ্গই সং ও অসংস্বরূপ, সকলের বরণীয়, জনসমূহের 

জ্ঞানের অতীত এবং যাহ শেষ্টরূপ ॥ ৩৩ ॥ ১ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অরূপৎ সৎ অক্ষরৎ কেন গ্রকারেপ বিজয় মিত্যুচ্যতে--আবিংঃ প্রকাশং সন্গিহিতং 

বাগাছ্যপাধিভিঃ জলতি ভ্রাজতীতি শ্রত্যন্তরা শব্বাদীন্ উপলভমানবদবভাসতে 

দর্শন-শ্রবণমনন-বিজঞানা ছাপা ধিধর্দৈরা বি
দ্ু ত সল্ক্ষ্যতে হৃদি সর্বপ্রীণিনাম্। 



থডঃ1] দ্বিতীয়মুণওকম্। ৬৫ 

যদেতদাবিভূতিৎ ব্রহ্ম সরিহিতৎ সম্যক স্থিতৎ হৃদি তদ্গুহাচরুং নামঃ গুহায়াং 

চরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈঃ গুহাচরমিতি প্রখ্যাতম্। মহৎ সর্বমহত্বাৎ, পদং 

পগ্যতে সর্বেণেতি সর্বপদার্থাম্পদত্বাৎ ; |] 
কথৎ তন্মহৎপদমিতি ? উচ্যতে-_ যতঃ অত্র অশ্িনব্রহ্মশি এতৎ সর্বং সম- 

পিতং প্রবেশিতৎ রথনীভাবিব অরাঃ--এজচ্চলৎ পক্ষযা্ি, প্রাণৎ প্রাণিতীতি 

প্রাণাপানাদিমন্মনুষ্যপন্বাদি, নিমিষচ্চ বন্নিমিষাঁদিক্রিয়াব্ত যচ্চান্তিমিষৎ "চ'শন্বা,, 

সম. মেতদত্রেৰ ব্রহ্মণি সমর্পিতম্। এতদ্ যদাম্পৃদ সর্বৎ, জানণ হে শিব্যা 

অবগচ্ছথ তদাত্মভূতৎ ভবতাম্) সদসংস্বরূপম, সদসতোমৃত্তীমূর্তয়োঃ স্থুলক্ময়োঃ 

তদ্যতিরেকেণাভাঁবাৎ। বরেণ্যং বরণীয়ং, তদেব হি সর্ধস্ত নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ম্; 

পূরৎ ব্যতিরিক্তৎ বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ; বল্লৌকিক বিজ্ঞানা- 
গোচরমিত্যর্থঃ | বদ্ বরিষ্ঠৎ বরতমৎ, সর্বপদার্থেধু বরেষু; তদ্ধি একৎ ব্রহ্গ 

'অতিশন়েন বরং সর্বদোষরহিতত্বাৎ | 5৩।১। 

ভাষ্যান্থুবাদ। 

অক্ষর পুরুষ যখন নীরূপ, খন তাহাকে কি প্রকারে জানিতে 

হইবে ? ইহা বলা হইতেছে *আবিঃ-_ প্রকাশন্বরূপ, সন্নিহিত অর্থাত 
শ্রত্যন্তরে আছে-. বাক্প্রভৃতি ইন্দরিয়রূ্প উপাধি দ্বারা উজ্জল হন এব 

দৌন্রিমান হন; তদনুসারে [আত্মা] 'শব্বাদি ব্ষয়সমূহ উপলব্ধি করেন 

বলিয়াই ষেন প্রতীতি হয়; অতএব দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাদি 
উপাধিগত ধর্ম্মসমূহ দ্বার! সমস্ত প্রাণিহৃদয়ে আবিভূতি হুইয়। লক্ষিত 
হন।এই ষে প্রকাশন্বভাবও সন্নিহিত অর্থাৎ সর্ব প্রাণিহ্থাদয়ে সম্যক, 

অবস্থিত ব্রহ্ম; তাহাই আবার গুহাচর নামে অর্থাৎ গুহাতে সঞ্চরণ 

করেঃ এই জন্য, দর্শন শ্রবণাদি ধর্ম দ্বারা “গুহার? নামে প্রসিদ্ধ। 
সর্ববাপেক্ষা মহত্বহেতু মহৎ এবং সকলেই ইহাকে প্রাপ্ত হয়,এই জন্য 
সমস্ত পদার্থের আশ্রয়ত্বহেতু পদ শব্দবাচ্য । 

ভাল, তিনি মহণ্ড পদ কি প্রকারে £1[ উত্তর ) বলা হইতেছে... 
যেহেতু রথনাভিতে যেমন অর সমুদয় (শলাকাসমূহ) সমর্পিত থাকে, 

তেমনি এই ব্রেদ্ধে এই সঙ্গস্ত (জগৎ) সমর্পিত রহিয়াছে--এএজৎ' 
লী 



৬৬ র মুগ্খডকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়ং 

চলনশীল পক্ষি-প্রভৃতি প্রাণং যাহারা প্রাণ ধারণ করে--সমুষ্য-পশ্ড 
প্রভৃতি। নিমিষং যাহার! নিমেষকাধ্যকারী এবং 'চ' শব্দ হইতে 

অনিমিষ ও ( নিমেষরহিতও ) বুঝিতে হইবে । এই সমস্ত ত্রহ্মাই 
সমর্পিত আছে। এ সমস্ত যাহ।তে আশ্রিত, হে শিষ্যগণ, জানিও-- 

তিনিই তোমাদের আত্মা এবং সদসংন্বরূপ $ কেন না, সঙ ও অসং 

অর্থাৎ স্থল ও সুন্ষন, মূর্ত ও অমুর্ত কোন পদার্থেরই তদতিরিক্ত সত 

নাই। বরণ্য--বরণীয়; কারণ নিত্যত্বনিবন্ধন তিনিই সকলের 
প্রার্থনীয়। পরে অর্থে--ব্যতিরিক্তঃ 'প্রজাগণের বিজ্ঞান হইতে এই 

ব্যবহিত বাক্যের সহিত এই *পব" শবের সম্বন্ধ; ইহার অর্থ এই ষে, 

ধিনি লৌকিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের অবিষয়; যিনি বরিষ্ঠ--সববশ্রেষ্ট, 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে এক ব্রহ্মই সর্ববাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ট ; 
কারণ ? তিনি সর্ববদোষ-বিবড্জিত ॥৩৩॥১॥ 

যদচ্চিমদ, যদথুভ্যোইণু চ" 
যম্মিষ্টল্লোকা নিহিত। লৌকিনশ্চ । 

তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম, স প্রাণক্তছু বাঁস্যুনঃ। 

তদেতৎ সত্যং তদম্বতং তর বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥৩৪॥২ 

ধং অর্চিমৎ (দীপ্তিমৎ ) হত অণুভ্যঃ চ (অপি) অণু( হুক্্ং ), যন্মিন্ 

লোকাঃ ( তৃরাদয়ঃ ) লোকিনঃ (তল্লোকবাঁমিনঃ) চ (অপি) নিহিতাঃ (আশ্রিতাঃ) 

তৎ'এতদ্ (উক্তলক্ষণং) অক্ষরং (অক্ষরনামকং) দ্ধ ; সঃ প্রাণঃ, তৎ উ (অপি) 

বাঙমনঃ (বাক্ চ মনঃ চ সর্করণাত্মক  ইতিভাঁবঃ) তত এতৎ ( উক্তলক্ষণং 

রন্ধ ) সত্যৎ ( যথীর্থভূতৎ ); তৎ অমৃতং (অবিনশ্বরং ", ত$ (বর্গ ) বেদ্ধব্যং 

( মনসা গ্রহণীয়ৎ') বিদ্ধি ( জানীহি ) হে সোম্য $ ( প্রিয়দর্শন.) ॥৩৪।২। 

যাহা দীপ্তিমান এবং অগুহইতেও অথু (সুক্ষ) যাহাতে তুরাদি লোক 

সমূহ ও তল্পোকবাসিগণ (অবস্থিত )) তিনিই এই অক্ষর এর্ধ, তিনিই 'গ্রাণ, 

। তিনিই বাক্ ও মনঃন্বরূপ। তিনিই সত্যন্বরূপ ; তিনিই মুৃতন্বরূপ, হে সৌম্য 

তাহাকেই বেছ্ধব্য বলিয়া! জানিবে ॥৩৪।২| 



থণ্ডঃ 1] দ্বিতীয় বুণ্ডকম। ৭ 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

কিঞ্চ, যদচ্চিমন্দীপ্তিমৎ; তত্দীপ্ত্যা হি আদিত্যাদি দীপ্যত ইতি রং ব্রহ্ম । 
কিঞ্চ, ষদ্ অগুভ্যঃ শ্তাম[কাদিভ্যে পি অণু চ হুক্্ম। “চ'শবাৎ স্থুলেত্যোহপি 

অতিশয়েন স্থুলং পৃথিব্যাদিভ্যঃ | যন্মি" লোকা তৃরাদয়ো৷ নিহিতাঃ স্থিতাঃ, যে চ 

লোকিনেো!৷ লৌকনিবাগিনে মনুষ্যাদয়ঃ; চৈতন্তাশ্রয় হি সর্ব প্রসিদ্ধাঃ; তদেতৎ 

সর্বাশ্রয়ম্ অক্ষরৎ ব্রহ্ম, স প্রাণঃ তছ বাজ্মনো। বাকৃ্চ মন্চ, সর্বণি চ করণানি তছ 
অন্তশ্চৈতগ্ম ; চৈতন্তাশ্রয়ো হি প্রাণেন্দরিয়া দিসর্বসঙ্ঘাঙ্/, “গ্রাণন্ত প্রাণুম্” ইতি 

রত্যন্তরাৎ। বত প্রাণাদীনামন্তশ্চৈত্মক্ষরং, তদেতৎ সত্যম্ অবিত্থম্; অতঃ 
অমূতম্ অবিনাশি, তৎ বেদ্ধব্যৎ মনসা তাড়য়িতব্যম্; তন্মিন মনসঃ সমাঁধানং 
কর্তব্যমিত্ার্থঃ ॥ যন্মাদেবধ হে সোম্য, বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধৎস্য ॥৩৪)২। 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

আরও, [যনি অঙ্চিম্_দীপ্তিসম্পন্ন ? দীপ্তমান্ আদিত্য প্রভৃতিও 

তাহারই দীঞ্চিতে দীপ্তলাভ করেন, এই কারণে ব্রহ্মই প্রকৃত দীপ্চিমান! 

আরও এক কথা শ্যামাকাদি অণু "অপেক্ষাও অণু সক্ষম, [ শ্যামাক 

এক প্রকার ক্ষু্র শত্ত ]। "৮ শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে ষে, স্থুল 
পৃথিব্যাদি অপেক্ষাও অতিশয় স্থুল। ভ্রাদি লোকসমুহ এবং যাহারা 
সেই লোকবাসী মনুষ্যাদি, (তাহারা ও) যাহাতে নিহিত--অবস্থিত। 

কারণ, সকলেই চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়৷ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, 

ইহাই সেই সর্ববাশ্রয় অক্ষর ব্রহ্ম; তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাঁক ও 

মন এবং সমস্ত করণস্বরূপ; প্রাণ ও ইন্্রিয়াদি-সমষ্টি সমস্তই চৈতন্টে 

আশ্রিত; সুতরাং চৈতন্বস্থ ইহা এ তিনি] প্রাণেরও প্রাণ” এই 

অপর শ্রুতি হইতে [জানা যায়]। প্রাণাদির অস্তঃস্থ যে মক্ষর চৈতন্য 

তিনিই এই সত্য অর্থাৎ ষথার্থস্বরূপ ;$ অতএব অস্ত” বিনাশরহিত। 

তাহাকে বিদ্ধ অর্থাৎ মনের দ্বারা তাড়িত করিতে হইবে, অর্থাৎ 

তাহাতে মনকে সমাহিত করিতে হইবে। হে সৌম্যঃ যেহেতু এই 
প্রকার ; অতএব তুমি সেই অক্ষরে চিত্ত সমাহিত কর ॥ ৩৪ ॥ ২॥ 



৬৮ মুণ্ডকোপনিষৎ। ! দ্বিতীয়; 

ধনুগুহীতবৌপনিষদং মহা 
শরং হ্যপাঁসাশিতং সংদধীত। 

আযম্য তন্ভাবগতেন চেতস৷ 

লক্ষ্যং তদেব।ক্ষরং শোঁম্য বিদ্ধি ॥৩৫| :॥ 

ওপনিষদৎ * (উপনিষৎস্থ এব জ্ঞাত) মহান্ত্রর (মহৎ অস্ত্রৎ। ধন্ুঃ 

গৃহীত্বা। সমাদায় ) [ তশ্মিন্ু] উপাসা নিশিতৎ ( অবিচ্ছেদধ্যানেন নক্দ্ীকৃতৎ ) 
শরং সংদধীত ( সন্ধানং কুর্য্যাৎ) | হে সোম্য, আযদ্য ( ধন্ুরাকষ্য- সান্তঃকর- 

ণানি ইন্দিয়াণি স্বশ্ব বিষয়েভ্যঃ বিনিবর্ত্য ) তন্ভাবগতেন , তশ্মিন্ বর্মণি ভাবঃ 

তন্ময়তা, তগতেন ) চেতসা (মনসা) লক্ষ্য, ( বেদ্ধব্যৎ ) তৎ এব অন্গরং 

( পুরুষ) বিদ্ধি ( অবগচ্ছ ) ॥৩৫॥৩ 

হে প্রিয়দর্শন, উপনিষদবেগ্ত মহান্ত্র ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপ।সনা- 

শোধিত শর সংযোজিত কর, শর সন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিষণ হইতে ইন্দ্রিয় ও 

£করণ প্রত্যাহত করিয়৷ ব্রন্মে তন্ময়তাপ্রাপ্ত চিত্ত দ্বারা সেই লক্ষ্য অক্ষর 

পুরুষকে বেদ্ধব্য বলিয়। জানিও ॥ ৩৫৩ 

শার্কর-ভাষ্যম্। 

কথ বেদ্ধব্যমিতি উচ্যতে- ন্থুঃ ইত্যাসনং গৃহীত্বা আদায় ইউপনিষদম্ উপ- 
নিষংস্থ ভবং প্রসিদ্ধং মহাম্থং মহচ্চ তন্ত্র মহান্ত্রৎ ধনুঃ। তন্মিন শরম; কিৎখিশিষ্ট- 
মিত্যাহ--উপাসানি শিতৎ সন্ততাতিধ্যানেন তনূরুতং, সংস্কতমিত্যেতৎ; সন্দধীত 

সন্ধানং কুর্ধ্যাৎ | সন্ধায় চ আযমা আরুষ্য সেঙ্িয়মস্তঃকরণৎ স্ববিষয়াদ্বিনিবর্ত্য 

লক্ষ্য এবাবর্জিতং কৃত্বেত্যর্থঃ | নহি হস্তেনেব ধন্য আযমনমিহ সস্ভবতি। 

ততন্তাবগতেন তন্মিন্ ব্রন্ধণ্যক্ষরে লক্ষে ভাবনা ভাবঃ, তদগতেন চেঙসা লক্ষ্যৎ 
তদেব ষথোক্তলক্ষণম্ অক্ষরং সোম্য, বিদ্ধি ॥৩৫॥৩॥ 

ভাষ্যান্ুবাদ । 

_ কি গ্রকারে বিদ্ধ করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে, ওঁপনিষদ 
উপনিষত্প্রভব অর্থাৎ উপনিষগ্প্রসিদ্ধ মহণ্ অন্ত্রশ্বরূপ ধনু যাহাদ্বারা 

বাণ নিক্ষিপ্ত হয়ঃ সেই ধনুতে উপাসা-নিশিত অর্থাৎ অনবরত সম্যক, 
ধ্যান দ্বার! তনুকৃত (সুন্ষতাপ্রাপিত ) সংস্কারসমস্বিত শরের সন্ধান 



খণ্ড 1 | দ্বিতীয় মুগ্ডক্ম্। ৬৯ 

করিবে (শর-যোজনা করিবে), সন্ধানের পর আফমন*করিয়া-_-আক- 

ধণ করিয়া--অর্থাৎ ইন্দ্িয়ের সহিত অস্তঃকরণকে নিজ নিজ বিষয় 
হইতে নিবারিত করিয়া--অর্থাৎ একমাত্র লক্ষ্য বিষয়েই একাগ্রতা 

মম্পন্ন করিয়া; কারণ হস্ত দ্বারা যেমন ধন্থুর আকর্ষণ হয়, তেমন 

আকর্ষণ ত এখানে সম্ভব হয় না, কাজেই এরূপ অর্থু করিতে হইল। 

তণ্ভাবগত অর্থাৎ সেই যে লক্ষ্যন্থরূপ অক্ষর ্রহ্মঃ তদ্বিষয়ে ভাবন।-- 

ভাবপ্রাপ্ত (অনুরাগসম্পন্ন) চিন্ত লারা হে সোম্য, সেই লক্ষ্যস্বরূপ 

উক্তরূপ অক্ষর ব্রন্মকে বিদ্ধ কর ॥৩৫।৩। 

প্রণবে। ধনু; শরো। হাসা ব্রন্ধ তল্লক্ষা)মুট্যতে । 

আগমণ বেদ্ধন)ং শরলভম্ময়ো ভবে ॥৩৬/৪॥ 

[ ইদানীং প্রাগুক্তং ধনুরাদিকমেব স্বরূপতো৷ নিদ্দিশতি প্রণব ইত্যাদিনা ! | 

প্রণবঃ ওঞ্কারঃ ) ধনু; ( শরাধিষ্ঠানৎ ), আত্মা (চিদীভাসঃ) হি (নিশ্চয়ে) শরঃ 

( বাণঃ ), তৎ ( প্রসিদ্ধং ) ব্রহ্ম লক্ষ্যং( বেধ্যৎ ), যদ্বা। তন্ত ( শরস্ত ) লক্ষ্যং_ 

(ততলক্ষ্যৎ ইত্যেকৎ পদৎ ); উঠ্যতে ( কথ্যতে )। [ তৎ চ ] অপ্রমত্তেন প্রেমাদ- 

রহিতেন সত! ) বেদ্ধব্যম্ ( অমুভবনীয়ম্ ১ [ অতএব সাধকঃ ] শরবৎ (শরইব ) 

তন্ময়; ( তদেকাগ্রঃ ) ভবে ( স্যাদিত্যর্থঃ ) 0৩৬1৪ 

এখন পূর্বোক্ত ধন্ুঃশরাদি শব্াথ স্পষ্ট করিয়! বাঁলতেছেন--প্রণব ধনু, "মং 

চিদাভাস আত্ম! তাহার শর ; আর পরব্রহ্ধ তাহার লক্ষ্য (বেধ্য ) বলিয়। কথিত 

হন) প্রমাদহীন--মনোযোগী হইয়া! সেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে) এবং তজ্জন্ 

শরের ভার তন্ময় ( লক্ষ্য বিষয়ে একাগ্র ) হইতে হইবে ॥ ৩৬ ৪ ॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

যহুত্তং ধন্গক্াদি, তছুচ্যতে-_ প্রণব ওষ্কারো ধনুঃ। যথা ইঘামনং লক্ষ্যে শরস্ত 

প্রবেশকারণং, তথা আত্মশরস্তাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণকমাঙ্কারঃ ; প্রণবেন 

হভ্যন্তমানেন সংক্সিয়মাণন্তদালস্বনোহপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেহবতিষ্ঠতে ? বথা ধনুযা! অপ্ত 

ই্ক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধন্ুরিব ধন্ধুঃ । শরো হ্থাষ্মা উপাধিলক্ষণঃ পরএব 

জলে নূর্ধ্যাদিবৎ প্রবিষ্ট দেহে সর্ববৌদ্ধপ্রত্যয়-দাক্ষিতয়! ; সশর ইব আত্মস্তেৰ 

অপিতোহক্ষরে বক্ধণি) অতঃ ব্রক্ধ তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃসমাধিৎ- 



৭ মুণ্ডকোপনিষৎ। ! দ্বিতীয়; 

স্তিঃ আশ্মভাবেন' লক্ষ্যমাণত্বাৎ তাত্রৈবং মতি অপ্রমত্তেন বাহাবিষয়োগলন্ধি- 
তৃষ্ণ-প্রমাদবর্জিতেন সর্বতো বিরাক্তেন জিতেন্ত্রিয়েন একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্ম 

লক্ষ্াম। তত দৃবেধনাং উর্ধং শরবং তন্ময়ো ভবেৎ। যথ| শরম্ত লক্ষ্যেকাত্ম্বং 

ফণৎ ভবতি? তথ। দেহাস্তনাস্মপ্রত্যয় তিরম্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপাদয়ে- 

দিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥ 
ভাষ্যানুবাদ। 

ধনুঃ প্রভৃতি বলিয়া! যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই নির্দেশ করিতে- 
ছেন__প্রণব--ওক্কার ধনগুঃম্বরীপ ।' ইন্বাসন (যাহ! দ্বারা ইযু--বাণ 

নিক্ষিপ্ত হয়), যেমন শরের লক্ষ্য প্রবেশের কারণ হয়ঃ তেমনি 
ওষ্কারই অক্ষর রূপ লক্ষ্যে আত্মারূগী শরের প্রবেশ-কারণ ; কেন না, 

প্রণবকে অব্লম্বন করিয়! পুনঃ পুনঃ প্রণব ধ্যান করিতে করিতে 

আত্মার সংস্কার ব দোযাপনয়ন হয়ঃ তখন ধনু; দ্বারা নিক্ষিপ্ত শর 

যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রুপ [ আত্মারূপ শরও ] বিনা বাধায় 

অক্ষরে অবস্থিত হয়। অতএব প্রণবই ধনু অর্থাৎ ধঃসদৃশ | 

আত্মা শর-ন্বরূপ; জলে যেরীপ স্থ্্য-প্রৃতিবিস্বা পতিত হয়, 
তক্জরপ বুদ্ধিরূপ উপাধি প্রতিবিদ্বিত এবং সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তির সাক্ষিরূপে 

দেহে প্রবিষ্ট পরমাত্মাই এখানে “আত্মা” পদবাচ্য। সেই আত্মা 
শরের ন্যায় নিজেই আত্মন্বরূপ অক্ষর ব্রন্দে মমপিত হয়; 
এই জন্যই ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বলা হইয়া থাকে, কারণ লক্ষ্যের 

ম্যায় তাহাতেও ধাহারা মনঃ সমাধান করেন, তাহার তাহাকে 

আত্মারপেই উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। এইরূপ খন স্থির হইল, 

তখন মগ্রমন্তভাবে__বাহাবিষয়ের উপলব্ধি বিষয়ে তৃষ্ণা ও প্রমাদ- 
বর্জিত ভাবে অর্থাৎ জিভেন্জ্িয়-_ একাগ্রচিত্ত হইয়। ত্রন্ধ লক্ষ্যকে বেধ 
করিতে হইবে। এই কারণেই লক্ষ্য-বেধের পরে শরের ন্যায় তন্ময় 

হইবে অভিপ্রায় এই ষেঃলক্ষ্যের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়।-তাহার 

সহিত মিলিত হইয়। যাওয়াই ফেমন শরের উদ্দেশ্য বা ফল; তেমনি 



থণ্ড।] দ্বিতীয়মুণ্ডকম্ 
ন 

[ এখানেও ] দেহাদি অনাত্ম-পদার্থের চিন্ত পরিত্যাপূর্রবক অক্ষর 

ব্রহ্ের সহিত একাত্মভাব প্রাপ্তি _ তৎ্স্বরূপত৷ লাতরূপ ফল সম্পাদন 

করিবে 0৩৬॥৪॥ 

যম্মিন্ ছে) পৃথিবী চান্ত রিক্ষ- 

মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈ 

তমেবৈকং জান আতআআন: | 

মন্য] বাঁচে বিকঞ্চগান্বঠতৈন সেতুঃ 7৩১।৫। 

কিঞ্চ, স্তৌঃ . ছালোকঃ ). পৃথিবী, অন্তরিক্ষৎ ( আকাঁশৎ ১ মনঃ (অন্তঃ- 

করণং ) চ সর্বঃ (অন্যৈঃ) - গৈ । করণৈঃ ) সহ যস্মিন ( অক্ষরে পুরুষে ) 

ওতৎ ( সর্বত্ঃ প্রতিষ্ঠিতৎ)। [হে শিষ্যাঃ, যুয়ং ] তম্ এব একৎ (কেবলং) 

আ.ত্মানং ( অক্ষরৎ) জানথ জানীত অবগচ্ছ )) অগ্তাঃ (অপরবিগ্ারূপাঃ ) 

বাঁচঃ / বচনানি ) বিষুঞ্চথ ( তাজত )) [যন্মাৎ] এষ; অক্ষরঃ পুরুষ; ) অমৃত্ত 

(মোক্ষন্ত ) সেতুঃ : প্রাঞ্চযুপান়্ঃ 
) 1 ৩৪1৫1 

ঢ্যুলোক,পৃথিবী, আকাশ এন সমস্ত করণবর্গের সহিত মন যে অক্ষরে 

প্রোত সম্বন্ধ) রহিয়া-ছ [হে শিষ্যগণ ) কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, 

অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর; *ইনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেতু 

( প্রাপ্তির উপায় )॥৩।॥ ॥ 
| 

শৃঙ্কর-ভাষ্যম্। 

অক্ষর্তৈব দুক্ষ্যতবাৎ পুনঃ পুনর্বচনৎ সুলক্গপার্থম্। যস্মিন অক্ষরে পুরুষে 

স্বৌঃ পৃথিবী ঢাত্তরিক্ষগ্চ ওতৎ সমপিতৎ মনশ্চ সহ প্রাগৈঃ করণৈঃ অন্তৈঃ সর্বেঃ, 

তামেব সর্বাতয়র্ম একম্ অদ্ধিতীয়ং জানথ জানীত
 হে শিষ্যাঃ। আত্মানং প্রত্যক্- 

স্বরূপং যুদ্মাকৎ সর্বপ্রাণিনাঞ্চ, জাত চান্তা বাচঃ অপরবিষ্তাূপা' বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত 

পরিত্যত। ততপ্রকাহ্থঞ সর্বৎ কর্ম সসাধনম্। যতঃ অমৃতন্ত এব পেতুঃ, 

এতদত্মজ্ঞানম্ অমৃতন্ত অমৃতত্বস্ত মোক
 ্রাপ্তয়ে সেতৃঃ, সংলারমহোদধেরুতরণে- 

হেতুত্বাৎ ; তথা চ শুত্যন্তরম্ -“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা 

বিষ্তাতেইয়নাক়্” ইতি॥ ৩৭1৫ 
| 



৭, মুণ্ডকোপমিবৎ। | ্ খিতীরঃ 

ভাষ্যানুবাদ। 

অক্ষর দুজ্ছেয়, এই কারণে অনায়াসে বুঝাইদার জন্য পুনঃ পুনঃ 

সেই অক্ষরেরই নির্দেশ করিতেছেন. যে অক্ষর পুরুষে ছ্যুলোক। 

পৃথিবী এবং অস্তরিক্ষ (আকাশ) আর মনঃ অপর সমস্ত প্রাণ অর্থাৎ 
করণবর্গের সহিত ওত-_সমপিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ; সকলের 

আশ্রয়ম্বরূপ এক অদ্বিতীয় সেই আত্মাকে-- তোমাদের ও সমস্ত 

প্রাণির প্রত্যেক চৈতম্থকে ( পরম্।আআাকে ) জান, এবং জানিয়া৷ অপর 
বিদ্ভাসম্পর্কিত অপর বাক্য গমূহ পরিত্যাগ কর; এবং দেই অপর 
বি্যা-প্রকাশ্য সমস্ত কর্ম ও কন্ম“সাধন [ পরিত্যাগ কর ]; যেহেতু 

ইনি অমুতের সেতু, অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার কারণ; 
এই হেতু সেই আত্মতত্বই অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু 

ত্বরূপ। অপর শ্রুতিও সেইরূপ বলিয়াছেন 'ঠাহাকেই জানিয়৷ 
মৃত্যু অতিক্রম করে, যাইবার আর.পথ নাই ।”' ৩৭॥৫॥ 

অর! ইব পথনাভো সংহত যত্র নাডাঃ 

স এযোইস্তশ্চরতে বনুধা জায়ম[নঃ। 

ওমিত্যেবং ধ্যাযথ আত্মাণ* 

স্বস্তি ব; পাসায় তমসঃ পরস্তাৎ 0৩৮1৬। 

রথনাভৌ ( রথস্ত নাভিচক্রে ) অরাঃ ( শলাকাঃ ) ইব নাডাঃ ( দেহবস্তিস্তঃ 

নাড়িকাঃ ) যত্র ( যক্ষিন্ হৃদয়ে) নংহতাঃ ( সন্নিবিষাঃ )। বনুধা (ক্রোধহ্্া- 

দিভিঃ) জামান; ( গ্রতীতঃ ) স এবঃ ( প্ররতঃ ) আত্মা অন্তঃ ( তস্ত হদয়ন্ত 

মধ্যে) চ়তে (চরতি)। [ তং] আত্মানৎ 'ওম্, ইত্যেবং ( ওষ্কারালম্বনত্বেন ) 

ধ্যায়থ । চিস্তয়ত )) [ হে শিষ্যাঃ )) বঃ (যুক্মাকৎ) তমসঃ পরস্তাৎ ( অবিষ্ান্- 

কাররহিতায় ) পারায় ( সংমার-সাগরস্ত পরতীর।য় , মোক্ষায় ইতি যাবৎ) স্বপ্ডি 

(।বন্সাভাবঃ ) [ অস্ত ইতি শেষঃ ] 0৩৮1৬॥ | 

রথনাভিতে শলাকা-সমূহের ন্যায় দৈহিক নাড়ী-সমূহ যেখানে ( হৃদয়ে) 
মহত বা সন্নিবি্ আছে। শৌকহ্রধাদি নানাবিধ ভাবে গ্রকাশমান নেই এই 

৫ 



খণ্ডঃ ] দ্বিতীয়-মুণ্ডকম্। ৪. ৭৩ 

শাত্বাও সেই হৃদয় মধ্যে সঞ্চরণ করেন , [হে শিষাগণ, তোমরা! ] সেই.আত্মাকে 

ওম্ ইত্যাকারে ধ্যান কর) অজ্ঞানের অতীত পরপারে গমনে তোমাদের 

কল্যাণ হউক, -বিদ্ধ নিবৃত্ত হউক 1৩৮1৬। 

শাঙ্কর-ভাষ্াম্। 

কিঞ্চ, অর। ইব,যথ! রথনাতৌ সমর্পিতা অরাঃ, এঝং সংহতাঃ | সম্প্রবিষ্টী বত্র 

বন হায় সরতে দেবযাপিসো নাঃ, তিন য়ে বি-পরতাসাক্িতৃত 

স এ প্ররুত আত্মা অন্তঃ মধ্যে চরতে চরতি * বন্ধা অনেকধ। ক্রোধহ্যাদি- 

প্রতার়ৈর্জায়মান ইব জায়মানঃ অন্তঃকরপোপাধ্যমুবিধাসিত্বাৎ; বস্তি ছি লৌকিকাঃ 

্ব্ঠোজাতঃ, জুদ্ধো৷ জাতঃ? ইতি। তমাত্বানম্ ওমিত্যেবম্ ওষ্কারালম্বনাঃ 

সম্তো যখোক্তকল্পনয়। ধ্যায়থ চিন্তয়ত। উত্তঞ্চ বক্তব্য. শিষ্যেভ্য আচে 

জানতা। শিষ্যাশ্চ ্রহ্ধবিগ্ঠা-বিবিদিষুত্বাৎ নিবৃত্তক্দীপো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ | 

তেষাৎ নির্বিদ্বতয়া রনদপ্রাপ্রিমীশাস্ত্যাচার্যযঃ _স্মপ্তি নির্বিদ্বমন্ত্ বো যৃক্সাকং পারায় 

পরকূলায়। পরস্তাৎ কন্মাৎ? অবিস্তাঁতমসঃ, অবিস্তারহিতত্রন্াত্মস্বরূপ- 

গমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৮--৬ ॥ পু 

ভাষ্যানুবাদ 

আরও, অর-সমূহ ( শলাকাসমূহ ) যেমন রথনাভিতে সংহতভাবে 

সম্যক্রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তেমনি দেহব্যাপী নাড়ীসমূহ ষে হৃদয়ে 

সম্যক, প্রবিষ্ট থাকে? বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিন্বরূপ সেই এই প্রস্তাবিত 

আত্ম বনুধ! অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধির অনুগত থাঁকাঁয় অন্তঃকরণ- 

গত ক্রোধহ্্ধাদি প্রত্যয়যোৌগে যেন জায়মান বলিয়াই প্রতীত হইয়৷ 

সেই হৃদয় মধ্যে বিচরণ করে। এই জন্যই জনসাধারণ
 বলিয়! থাকে ষে, 

[অমুক ব্যক্তি] হুষ্ট হইয়াছে, দ্ধ হইয়াছে, ই
ত্যাদি । সৈই আত্মাকে 

ওম" ইত্যাকারে অর্থাত ওস্কারকে আত্মার আলম্বন করিয়া! কথিত 

কল্পনানুসারে ধ্যান কর- চিন্ত! 
কর। উক্ত হইয়াছে অভিজ্ঞ আচাধ্য 

শিল্পগণকে অবশ্ত বলিবেন, শিল্কাগণও হখন ্রশ্বাবিদত“জিজ্ঞান, তখন 

বার্দ হইতে নিবৃত্ত হইয়াই মোক্ষ-মার্গে প্রত হইয়া থাকেন । আদ 

$ পশ্ঠন্ শৃণুন্ মন্বানো বিজানন্ ইস্ত্যাধিকঃ কচিৎ দৃশ্ততে । 

১৪ 



৭৪ । মুণ্ডকোপনিমৎ। [ দ্বিতীয়: 
ধ 

তাহাদের নির্দিদ্ধে,ত্রক্মাবিষ্ঠা লাভের জগত 'আশীর্ববাদ করিতেছেন যে, 

তোমাদের পরপার গমনে স্বস্তি কল্যাণ অর্থাৎ বিশ্বের অভাব'হউক। 
কাহার পর ?-_অবিষ্ঠা-অন্ধকারের ! অভিপ্রায় এই যে, অবিষ্ভা- 

বিরহিত ব্রক্ষাত্বন্বরপে লাতের জঙ্য [ স্বস্তি হউক ]0৩৮।৬। 

'যঃ মর্ববজ্ঞঃ সর্দিবিদ যন্তৈষ মহিমণ ভুবি। 
' "দিব্য ব্রহ্মপুরে হোন ব্যোমন্যাত্া প্রতিষঠিতঃ ॥ ৩৯।৭। 
'যঃ সর্ধজ্ঞঃ সর্ববিৎ, ভুবি ( জগতি ) যন্ত এষঃ ( বুদ্ধিস্থঃ ) মহিমা [অনু 

ভূয়তে ]| এষ আত্ম! দিব্যে ( প্রকাশময়ে ) ্্ গপুরে (ব্রহ্গণঃ অভিব্যক্তি- 

স্থানে ) ব্যোমনি ( হৃদয়াকাশে ) প্রতিষ্ঠিতঃ ( অভিব্যক্তঃ ) ॥৩৯।৭| 

ফিনি পর্ববজ্ত ও সর্বাবিৎ, এবং জগতে বাহার এই মহিমা (বিভূতি ' [অনুভূত 
হইতেছে ]। এই আত্মা দিব্য ব্রক্ধপুর আকাশে (হ্বদয়াকাশে ) অবস্থিত 

' আছেন ॥ ৩৯1৭। র 

শাঙ্কর-ভাষুাম্। | 

যোইসৌ তমসঃ পরন্তাৎ সংসাঁরমহোদধিৎ ভীত্বণ গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয়ঃ, স 

কম্মিন্ বর্ততে ? ইত্যাহ..ষঃ সর্বন্ঞঃ, সর্বারিৎ ব্যাখ্যাতঃ তং পুনর্বিশিনষ্টি-- 
য্তৈষ প্রসিক্ধো মহিমা বিভূতিঃ। কোইিসৌ মহিম1? যন্তেমে দ্যাবাপৃথিব্যে 
শাসনে বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, হৃর্ধ্যাচন্দ্রমসৌ যন্ত শাসানে 'লাতচক্রবদজতং ভ্রমতঃ ; 

'যস্ত শাসনে সরিতঃ সাগরাশ্চ ম্বগোচরৎ নাতিক্রামস্তি; তথা স্থাবরং জঙ্গম্ 

যন্ত শীসনে নিয়ত্ম্; তথা খতবঃ, অয়নে অবাশ্চ "সন্ত. শীসনং ন্মাতিক্রামস্তি 3 
তথা কর্তারঃ কম্্াণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং শ্বং কালং নাঁতিবর্স্তে, স এষ 
মহিমা, ভুবি লোকে মস্ত ; স এষ সর্বজ্ঞ এবংমহিম। দেবঃ। ,দিব্যে গ্রোতনবতি 

'সর্ববোদধপ্রত্যয়কুতদ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি। : ব্রহ্দণো হাত্র চৈতত্তন্বরূপেণ* 
*মিত্যাতিব্যক্তত্বাৎ ব্রহ্ষণঃ পুরৎ হৃদয়পুণ্ডদীকৎ তর্শিন্ যদ্ব্যোম, তশ্থিন্ ব্যোমনি 

আকাশে হংপুগুরীকমধ্যন্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলগ্যতে | নহাকাশবৎ সর্বগতন্ত 
ধিডিনাগতিঃ প্রতিষ্ঠা বা অন্তথা সম্ভবতি | ৩৯ 1৭ ॥ 

' ভাব্যাবাদ |. 7 | 

অসার- “সাগর পার হইয়া অজ্ঞানতীত &.পরবিস্তায় বিষ 
যাহাকে পাইতে হইবেঃ তিনি কোথায় থাকেন? এই আকাঙ্ায় 



যপ্ডঃ" ঘর্তায়-মুওকগু। 4৫ 

বলিতেছেন--ফিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বববিত, ইহার অর্থ পূর্বেবই কধিত হই- 
য়াছে। পুনশ্চ তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন--ধাহার এই প্রসিদ্ধ 

মহিমা__বিভূতি ( এই্বধধ্য ); এই মহিমা (ক ?--ছ্যলোক ও পৃথিবী 
যাহার শাসনে বিধৃত হইয়া আছে (স্থানচ্যুত হইতেছে না); যাহার 

শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অলাতচক্রের (জবলৎ কান্ঠখুণডের ) স্তাঁ় অনবরত 
ভ্রমণ করিতেছেন; ষাহার শাসনে নদী ও সমৃত্র-সনৃহ স্ব স্ব স্থান 
অতিক্রম করিতেছেন : এবং ধাহার শাসনে স্থাবর ও জঙ্গম 
পদার্থ-নিচয় নিয়মিত হইয়া আছে। সেইরূপ খতুসমূহঃ অয়নঘয় 
( দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ) এবং বংসর-সমূহ ধাহার শাসন অতিক্রম 
করিতেছে না, সেই রূপ কর্তা, কন্ম ও কর্মফল যাহার শাসনে নিজ 

নিজ কাল অতিক্রম করিতেছে না,-জগতে যাহার এইরূপ মহিমা 

এবংবিধ মহিমান্িত সেই দেবতাই এই সর্বজ্ঞ দিব্য__প্রকাশসম্পন্ন 
অর্থা বুদ্ধিকৃত সর্বববিধ জ্ঞানান্মক প্রকা শযুক্ত ব্রক্মপুরে ( হৃদয়ে ), 
কেন না, ব্রশ্ধই চৈতন্য স্বরূপে এখানে সর্বদা অভিব্যক্ত আছেন; 
এই কারণে ব্রহ্মপুর অর্থ হৃণুপদ্ম; তথ্মধ্যে ষে আকাশ, হৃদয়পুগ্রীকস্ 
সেই আকাশে প্রতিষ্ঠিতের ন্যায় উপলন্ধির বিষয় হন। নচেং 

আকাশের ন্যায় সর্বগত ব্রন্ষের অন্প্রকার গমন কিংঝ 

আগমন অথব! স্থিতিজ অগ্যপ্রকার সস্তবপর হয় না ॥ ৩৯।৭॥ 

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেত। 

এরতিষ্ঠিতোহন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় | 
তদৃবিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীর! 

আনন্দরূপমস্তৃতং যদ্বিভাতি 18*৮॥ 

কিঞ্, মনোময়ঃ ( মনউপাধিকঃ ) প্রাণশরীরানেত। (প্রাণৎ চ হুঙ্ষাং 

শরীরং চ অন্মাৎ শরীরাৎ শরীরাস্তরং নয়তীত্যর্থঃ )। [সঃ পুরুষঃ ] হদয়ং 

সম্নিধার ( হংপন্ধে অবস্থায় ) অরে (অরোপচিতে দেহে) প্রতিঠিত: (অবস্থিত), 
[ অস্ভি ]। ধীরাঃ) বিবেকিনঃ). তথিজ্ঞানেন, (তদাত্মভাবান্ুতবেন) যৎ আনবন্দপম্... 



৭৬. মুণ্কোপনিষৎ। দ্বিতীয়ঃ 

(সর্বদঃখসমপর্করহিতম্) অমৃতং বিভাতি (প্রকাশতে ), [তত] পরিগশ্তস্ত 
( সম্যকৃ.অন্ভৃভবস্তীত্যর্থ: ) 08,1৮1 

মনোময় এবং প্রাণ ও শরীরের নেতা, [ সেই পুরুষ ],হৃদয় অবলম্বন করিয়া 

অক্পপরিপুষ্ট দেহে অবস্থান করেন। বিবেকিগণ তাহার অনুভূতিবলে আনন্দ 

স্বরূপ যে অমৃত (ব্রঙ্ধ) প্রতিভাত হন, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া 

থাকেন ॥8০)৮॥ ঃ 

্ .... শাকষরতাহ্ম। 
সহাস্মা তত্রন্থো' মনোবৃত্িভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ, মন-উপাধিত্বাৎ 

প্রাণশরীরনেতা, প্রাণঞ্চ শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং, তন্তায়ৎ নেতা-_অন্মাৎ স্থুলাৎ 

শরীরাৎ শরীরাস্তরং হুক্সং প্রতি প্রতিষ্ঠিত: অবস্থিতঃ অন্নে ভুজ্যমানান্ন- 

বিপরিণামে প্রতিদিনম্ উপচীয়মানে অপচীয়মানে চ পিগুরূপেহল্ে হ্ৃদয়ং বুদ্ধিৎ 

পুণ্ুরীকচ্ছিপ্রে সঙ্লিধায় সমবস্থাপ্য, হদয়াবস্থানমেব হ্হাত্মনঃ স্থিতিঃ, ন হ্াত্মনঃ 

স্থিতিরন্রে। তৎ আত্মতত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্াচার্য্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানেন 

শম-দমশ্ধ্যান-সর্বত্যাগ-বৈরাগ্যোত্বুতেন পরিপত্ঠস্তি সর্বতঃ পূর্ণৎ পত্তন্তি উপলতস্তে 
ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং 'সর্বানর্থহুঃখাম়াসপ্রহীণৎ সুুখরূপম্ অমৃতৎ 

বদ্ধিভাতি বিশেষে স্বাত্মন্তেব ভাতি সর্বদা ॥৪1৮ ॥ 

ভাষ্যান্বাদ। 

সেখানে অবস্থিত আত্মা কেবল মনোবৃত্তি সমুহদ্বারাই অনুতব- 

গোচর হন, এই জন্য মনোময় | পদবাচ্য 7 কারণ মন তাহার উপাধি 

(স্থুতরাং উপলব্ধি স্থান), প্রাণ-শরীরনেতা, অর্থাৎ প্রাণ ও শরীর, 

এতদুভয়ের এই স্থুল শরীর হইতে সুন্ষন শরীরান্তরে লইয়া! যাইবার 
কর্তাঃ হৃদয়কে অর্থাৎ বুদ্ধিকে পুণ্তরী করন্ধে, সন্গিবেশিত*করিয় ; অঙ্নে 

অর্থাৎ উপতূক্ত, অন্নের পরিণামাত্মক এবং প্রতিবিন বুদ্ধি-হ্রাসভাগী 

এই দেহপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত--অবস্থিত। আত্মার হৃদয়ে অবস্থানই 
যথার্থ স্থিতি, নচেশ অন্ন মধ্যে কখনই আত্মার. স্থিতি হইস্ভে পারে না। 

বিজ্ঞান দ্বাক্ক/হর্ধাছ শান্ত ও আচাধ্যোপদেশ-ন্ধ এ্রবং শম,দম, ধ্যান) 

সর্বভ্যাগ্ড ীগ্য- -সমুন্ভূত বিশিষ্ট জ্ঞান দ্বার! বিবৈকিগণ পর্ধ্বতো-: 

ভাবে সম্পূদেই আত্মতব সনদর্শন করিয়। থাকেন;যে আনন্দরূপ 



খণডঃ ] দ্বিতীয়ংমুণ্ডকম্। নর 

অর্থাৎ সর্বপ্রকার অনর্থ ছুঃখ-যস্ত্রণারহিত ও অমৃতন্বরূপ বিশেষরূপে 

প্রকাশ পাইতেছে, অর্থাৎ যাহা আত্মাতেই সর্বদা প্রতিভাত 

হইতেছে ॥৪০॥৮। 

ভিছ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিছ্যন্তে সববসংশয়াঃ। , 

ক্ষীয়ন্তে চাদ্য কর্্মাণি তম্মিন্ দুষ্টে পররাবরে ॥২৭১॥৯। 

তশ্মিন্ ( প্রস্তাবিতে ) পরাবরে (,কারণরূপেণ পরধ শ্রেষ্ঠৎ কাধ্যরূপেণ 

অবরং হীনৎ চ )। ( যদ্বা, পরে ব্রহ্মাদয়ঃ অবরে নিকৃষ্টা যম্মাৎ, তৎ পরাবরং-- 

সর্বোন্তমং, তন্মিন্) দৃষ্টে ( সাক্ষাৎকতে সতি ) অস্ত (সাক্ষাৎকর্ত্ঃ ) হৃদয় গ্রন্থি 

( হৃদয়গতা৷ অবিদ্ধাহস্কারবাঁসন! ) ভিস্তাতে (বিনগ্ততি), সর্বসংশয়াঃ (সর্ব সংশয়াঃ 

আত্মা! দেহাতিরিক্তঃ নবা, নিত্যোহনিত্যে বা? ইত্যাদিরূপাঃ) ছিদ্যন্তে (বিচ্ছেদ- 

মাপদ্ধন্তে নশ্থ্তীত্যর্থঃ )। কর্মাণি চ (প্রারবেতরাণি ) ক্ষীয়ন্তে (দগ্ধবীজভাব- 

মাগদ্ন্তে ) 0৪১৯) 

সেই পরাবর ব্রন্গ দৃষ্ট হইলে,পর এই ষ্টার হৃদয়গ্রস্থি ( অবিষ্ভাদি সংস্কার ) 

নষ্ট হইয়। যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছি হইয়া যায় এবং প্রারন্ধ ভিন্ন কর্মনরাশি 

ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৪১॥৯ | ৪ 

শাস্কর-ভাব্যম্। 

অন্ত পরমাত্মজ্ঞানন্ত ফলমিদমভিধীয়তে__হৃদয়গ্রন্থিঃ অবিষ্তাঁবাঁসনাময়ঃ বৃদ্ধা 

শরয়ঃ কামঃ, “কাম! যেহস্ত হৃদি শ্রিতাং” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। হৃদয়াশ্রয়োইাসী, 

নাস্ঝাশ্রয়ঃ ; ভিগ্ভতে তেদং বিন।শগুপযাতি। ছিস্তন্তে সর্ক্বে জেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ 

লৌকিকাঁনাম্ আ-মরণাৎ গঙ্গাত্রোতোব€ প্রবৃত্ত বিচ্ছেমায়াস্তি | অন্ত বিচ্ছিন্ন 

সংশয়ন্ত-নিবৃত্তাঞিনস্ত যানি বিজ্ঞানোংপত্তেঃ প্রাক্ ক্কতানি জম্মাস্তরে চ অগ্রবৃত্ত 

ফলাঁনি জানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কর্্মাণি ; ন ত্বেতজজন্মারস্তকাণি প্রবৃত্ত 

ফলত্বাৎ। তঙ্মিন্ সর্কজ্রেংসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে'পরঞ্চ কারণাত্মনা, অবরঞ্ণ 

কাধ্যাত্বনা তন্সিন্ - পরাবরে সাক্ষাদহমন্দীতি ছৃষ্টে সংসার-কারণোচ্ছেদানচ্যত 

ইত্যর্থঃ ॥ ৪১0৭ ॥ 

ভাম্াস্থবাদ |. | 

রস পরয়াত্ম-জ্ঞানের এই ফল অভিহিত হইতেছে - হদয়গ্রস্থি 



৭৮ মুণ্কোপনিষৎ। [ দবিতীক়ঃ 

অর্থে_অবিষ্া-বাসন! অর্থাৎ বুদ্ধিনিষ্ঠ। কামনা; কারণ, অগ্ঠত্র-_-“ইহাঁর 

হৃদয়াশ্রিত'ষে সমস্ত কামনা” এই শ্রুতিতে [ 'কাম'কে বুদ্ধিনিষ্ঠ' বলা 

আছে ]। এই কামনা বুদ্ধিগত--আত্মগত নহে (১৫) [সেই হৃদয়- 

গ্রন্থি] ভেদপ্রাণ্ত হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। অতথ্বজ্ঞ লোকদিগের 

হয়ে যে,মৃত্যু পর্যন্ত গঙ্গাত্রোতের স্তায় অনবরত জ্ঞেয়-বিষয়ে সংশয় 

হইয়া থাকে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁয়। “এই অবিষ্ভা ও সংশয়শু্য 

ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ও জন্মান্তরে সম্পাদিত--যে সমস্ত কণ্ম 

এখনও ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, এবং জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেও যে 

সমস্ত কণ্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্ত 

যে সমস্ত কর্ম এই বর্তমান জন্মের আরস্ভকঃ সেই সমস্ত কর্ম ক্ষয় 

প্রাপ্ত হয় না; কারণ, তাহার! ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, [প্রারন্ধ- 

ফলক কন্মের ভোগশেষ না হইলে ক্ষয় হয় না ]। যাহ! কারণরূপে 

পর-_শ্রেষ্ঠ, আর কাধ্যরূপে অবরু--হীন, "সেই সর্ববজ্ঞ অসংসারী, 

পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে__অণমি তংস্বরূপ” ইত্যাকারে সাক্ষাত 

অনুভূত হইলে, সংসারের কারণস্ূত অি্ভা বিনষ্ট হওয়ায় [ সেই 
দ্র ] মুক্তি লাভ করে ॥৪১॥1৯। 

.হিরশ্ময়ে, পরে কোশে বিরলং ব্রহ্ম নিফলমু। 

তচ্ছুত্রং টিনটিন জ্যোতিস্তদ যাত্মবিদো বিদুঃ'॥৪২।১* 

(উক্তমেবার্থং, দর? বজ্জ,মুপক্রমতে “হিরগ্য়ে' ইত্যাদি সিঙা ।স-হির- 

গয়ে (জ্যোতির্্য়ে )'পরে: ( রে ) কোশে (ফোশবৎ অবস্থিভিস্থানে ) বিরজং 

( বিরজ্ন্কং রজজোমলর হিতৎ),. নিফলং ( নিরঘশং ) বদ্ধ [বর্ততে ইতি শেবঃ] | তৎ 

(বরক্ধ ) শুভর গ্ডদ্ধং) 7 তৎ জ্যোতিযাধ ( অগ্যাদীনামণি) জ্োতিঃ (প্রকাশক ) 
স্পা পপ পাম্প সিসি 

(১৫) তাৎপর্ধ্য--ন্যার ও বৈশেধিক প্রভৃতির মতে নখ, ছুঃখ ও কামনা প্রস্তুতি 

ধ্শগুলি আত্মনিষ্ট € মনের ধর্দ নহে ); তাহাদের মত প্রত্যাখ্যানের অভিগ্রায়ে বল। 

হইসে যে. 'কান। ধপ্টি বুদ্ধির, আত্মার নহে । : 



খণ্ড ] দ্বিতীয়-মুণ্ডকম্ ] ঙ ৭৯ 

াত্মবিদ: (বিবেকিনঃ ) বত ব্রদ্ধ) বিছঃ (জানস্তি) [ তদেব তত্ব ইতি 
ভাবঃ ] 18 ২1১০) 

রজোদৌয্রহিত ও,কলা! বা অংখশূন্ত ব্রদ্ম হিরগ্য় 'জ্যোতির্য়) পরম কোশে 

(স্থানে ) [অবস্থিত আছেন ]। তিনি শুদ্ধ; তিনি জ্যোতিরও জ্যোতিঃ-্বরূপ। 

আত্মবিদগণ ধাহাকে জানেন ॥ ৪২ ॥ ১০ ॥ * 

* শাঙ্কর়-ভাষ্যম্। ॥ 

উত্তপস্তৈব অর্থন্ত সজ্ষেপাভিধায়কা উত্তরে মন্্ান্্য়োহপি--হিরখায়ে জ্যোতি- 

য়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানগ্রকাশে পরে কোঁশে কোশ ইব অসেঃ; আত্মন্বরূপোপলবি- 

স্বানত্বাৎ, পরৎ সর্বাত্যস্তরত্বাৎ,তন্মিন বিরজম্ অবিদ্যাগ্যশেষদোষ-রজো মলবর্জিতং, 

ব্রহ্ম সর্ববমহত্বাৎ সর্বাত্মত্বাচ্চ, নিক্চলং _নির্গতাঃ কলা যন্মাৎ তরিফলৎ নিরবয়ব- 

মিত্যর্থ; | বম্মাৎ বিরঞং নির্কলঞ্চ, অতঃ তৎ শুত্রৎ শুদ্ধং জ্যোতিষাং সর্বাপ্রকাশা- 

অনামগ্ন্যাদীনাঁগপি তজ্জ্যোতিঃ অবভাসকম্। অগ্ল্যাদীনামপি জ্যোতিষ্ম্ অস্তর্গত- 

্াত্মচৈতন্-জ্যোতিনিমিত্তমিত্যর্থ;।' তদ্ধি পরৎ জ্যোতিঃ যান্তানবতান্তম্ আত্ম- 

জ্যোতিঃ, ত্যৎ আত্মবিদ আত্মানং শব্ধাদি বিষয়বুদ্ধিপ্রতা়সাক্ষিণং যে বিবেকিনো- 

বিছুঃ বিজানত্তি, তে আত্মবিদঃ তি আত্মপ্রত্যয়ান্ুসারিণঃ | যম্মাৎ পরং 

জেযোতি, তন্মাৎ ত এব তদ্বিদুঃ, নেতরে বাহার্ঘপ্রত্যয়ানুসারিণঃ ॥৪ ২।১ | 

ভাষ্যান্ুবাদ । 

পরবর্তা তিনটি মন্ত্েও পুর্বেবাক্ত বিষয়ই সংক্ষেপে প্রকাশ করি- 

তেছে--হিরগ্ায় _জ্যোতির্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশলক্ষণ শ্রেষ্ঠ 

কোশে, কোশ অর্থ কোশসদৃশ ; যেমন অসির (তরোয়ালের) কোশ; 

কেননা, উহ্ণাই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবার স্থান; অস্থান্ত সর্বাপেক্ষা 

অভ্যন্তরস্থ বলিয়া ইহ! “পর” ঃ তাহার মধ্যে বিরঞ্জ-_অবিষ্তাপ্রভৃতি 

রজোময় সমস্তদোষ-রহিত,সর্ববাপেক্ষা মহত্বহেতু এবং সর্ববাত্মকত্বহেতু 

্রক্ম/নিষ্কল - যাহা হইতে সমস্ত কলা বা অংশ অপগত হইয়াছে» অর্থাৎ 

নিরবয়ব। যেহেতু বিরজ ও নিষ্ষল, অতএব তিনি গুভ্রতর্থাৎ শুদ্ধ! 

স্বভাবতঃ সর্ববপ্রকাশক অগ্রিপ্রভূতি জ্্যোতিঃপদার্থেরও তিনি জ্যোতিঃ 

অর্থাত প্রকাশক । অভিপ্রায় এই ষে, অগ্নিপ্রস্ৃতির যে জ্যোতি 



৮০ মুণ্কোপনিষৎ দ্বিতীয়; 

' তাহারও কারণ সেই অস্তঃস্থিত ব্রম্মচৈতস্ক । আর সেই জ্যোতিই 

শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ) যাহ! অন্যের প্রকাশ্য হয় না। যে সকল বিবেকী 

পুরুষ শবাদি-বিষয়ক বৃদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ সেই আঁত্বাকে জানেন, 

ষ্টাহারাই আত্মবিৎ আত্ম-জ্ঞানানুবস্ত্ণ সেই আত্মবিদ্গণই তাহাকে 
জানেন। যেহেতু উহাই,পর জ্যোতিঃ, অতএব তাহারাই তাহাকে 
জানিতে পারেন, কিন্তু বাঁহ্যার্থ-ব্ষয়ক'জ্ঞানানুবস্তার! নহে ॥৪২॥১০। 

ন তত্র সুযের্ধা ভাতি ন চক্দ্রতীরকং 
নেম! বিছ্যুতো ভাঁন্তি কুতোহয়মগিঃ | 

তমেব ভান্তমমুভাতি সর্ববং 

তস্য ভাস! সর্ববমিদং বিভাতি ॥৪৩/১১॥ 

তত্র ( ক্্যোতিষি) কুরধ্যঃ ন ভাতি (ন'ৎ ্রকাশয়তি ইত্যর্থ; ), চন্্র-তা রকং 
.(চূক্শ্চ তারকা চ)[ন ভাতি]$ ইমাঃ ('প্রসিদ্ধাঃ) বিছ্যাতঃ ন ভাস্তি 
( প্রকাশয়স্তি ), অযৎ ( প্রনিদধ: ) অগ্নিঃ কুতঃ? [ ততপ্রকাশয়েযুঃ ইতি শেষঃ। ] 

| কিং বহুনা ] ভাত্তৎ ( স্বতঃগ্রকাশং) তধ (পরমাত্মানং) এব অন্গু ( অন্ুস্যত্য ) 
সর্বৎ ( নুর্য্যাদিকং জগৎ) ভাতি ( প্রকাশতে ); তন্ত (পরমাত্মনঃ) [ এব ] ভাসা 

( দীপ্ত্য। ) ইদং সর্ব (জগৎ ) বিভাতি , প্রকাশতে, ন শ্বতঃ ) ॥৪৩|১১॥ 

_ লেই পরম জ্যোতিতে কূর্ধ্য প্রকাশ পান না, চক্র এবং তারকাগণও প্রকাশ 
"পায় না, এই বিছ্যাৎসমূহ প্রকাশ পায় না, এই অগ্নির আর কথা কি? [অধিক 
কি, দ্বগ্রকাঁশ তাহারই অনথগত ০ ০ দীপ্তিতে 
এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ, পাইতেছে ॥৪৩॥১১| 

শা্র-ভাষ্যম্। 

কথং তৎ ফ্যোতিষাৎ জ্যোতি, ইত্যুচ্যতে--ন তত্র তিন স্বাত্বতৃতে বরহষীণ 
সর্বব।বভানকোহপি হৃর্য্যো ভাতি ; তৎ বর্গ ন গ্রকাশক়তীত্যর্ঘঃ। সই তস্যৈব 
“ভাসা সর্বমন্ঠৎ অনাদ্বজাতং গ্রক1শয়তীত্যর্ঘঃ) ন তু ও খ্বতঃপ্রকাশনসাধর্থানি। 
তিখা ন ট্জাতারব/ন ইমা বিছ্যাতে! তাত্তি, কুতোহ্য়দন্সিঃ অপ্রধেগাচকঃ। কিং 
বসা) বদি [ক্ছগল্ডাতি, তৎ তমেব পরমেশ্বরৎ ন্বতো ভারপত্বাৎ' ভাস্তং 



খণ্ডঃ। ) দ্বিতীয়ং মুণ্ডকম ৮১ 
৪ 

দীপ্যমানম্ অন্থভাতি অনুদাপ্যতে। যথা জলমুল্য.কাদি ব। অগ্নিসংযোগাদঘিং দতস্তুম্ , 

অনু দহতি,'ন ম্বত:. তদ্বৎ তন্তৈব ভাসা দীপ্ত্যা সব্বমিদৎ শুর্ধ্যাদিমজ্জঞ্ং বিভাতি। 

যত এবং তদেব ব্রদ্ধ ভাতি চ কার্যাগতেন বিবিধেন ভাস) অতন্তন্ত 
বর্ধণো তারপত্বং স্বতোইবগম্যতে। ন হি স্বতো, বিগ্ধমানৎ ভাসনমন্তন্ 

কর্ভুৎ শকষোতি ; ঘটাদীনাম্ অন্ঠাবভাসকত্বাদর্শনাৎ, 'ভারপাণঞ্চে আদদিত্যাদীনাং 
£তদ্দশনাৎ 0৮৩ ॥ ১১ ৪০: 

*ভাঘ্তান্ুবাদ। | 

তিনি জ্যোতিঃসমুহের জ্যোতি? কি প্রকারে ? তদুন্তরে বলিতে 

৯ ছেন-_নৃষ্য সর্বববস্তর প্রকাশক হইয়াও ন্বম্বরূপ সেই ব্রন্মেতে প্রকাশন 

প1ন না, অর্থাৎ স্ুধ্য সেই ব্ঙ্গকে প্রকাশিত করিত পারেন না । 

কারণ, নৃধ্য তাহার দীপ্চিতেই অপর অনাত্ম-বস্থুসমূহকে প্রকাশ 

করিয়। থাকেন ; কিন্তু ঠাহার নিজের স্বভাবসিদ্ধ প্রকাশন শক্তি নাই। 

সেইরূপ চন্দ্র তারাও [ প্রকাশ'পায় ] ন। ; এই বিদ্যুৎসমূহ প্রকাশ 

পায় নাঃ আমাদের পরত্ক্ষাভূত অন্নি মার কিরূপে [প্রকাশ পাইবে] ? 

অধিক আর কি বলিব; এই যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহা 

কেবল স্বভাবতঃ প্রকাশশরূপ খলিয়। স্বয়ং প্রকাশমান সেই 

পরমেশ্বরের প্রভার অনুগত হইয়াই দীপ্তি পাইতেছে। গল ও 

দগ্ধকাষ্ঠ যেরূপ দাহকারী অগ্নির সংযোগে তদমুগতভাবেই দাহ 

করিয়া থাকে ; কিন্তু আপন] হঠতে নহে তদ্্রপ। সেই ষে, এই 

মৃষ্যাদিসংযুক্ত সমস্ত জগত। ইহা একমাত্র ঠাহারই দাঁ্থিতে দীপ্তিমান্ 

হইয়া গাকে৭ যেহেতু সেই ব্রহ্ম গধযাদি জন্ত-পদ্ার্পগ ত বিবিধ দাপ্তি 

দ্বার। এইরূপে সামান্ত ও বিশেমাকারে প্রকাশ পান; এহ কারণে 

উাহার ম্বভাবসিদ্ধ প্রকাশরূপত। পরিজ্জাত হয়; কেনন।। যাহার 

স্বভাবসিদ্ধ দীপ্তি নাই, সে কখনই অপরের দীন্তি সম্পাদন করিতে 

পারে না। স্বতঃ প্রকাশহীন ঘটাদির অন্যাবভাসকতা৷ দেখ! যায় নাঃ, 

অথচ প্রকাশমান আদিত্যাদি ₹ অন্তাবভাসকতা দেখা যায় ॥৪৩।১১ 
১১ 



৮২ | মুগ্কোখনিষত। 1 দ্বিতীয়ঃ 

বরন্ষবেদমন্তৃতং পুরস্তাদহ্ধ পশ্চাদ্ব্ধ দক্ষিণতশ্ৌত্তরেণ । 
অধশ্চোর্ধঞ্চ প্রশ্তং ব্রদ্ষেবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম ॥88॥ .২। 

ইত্যথব্বববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি দ্বিতীয়যুণ্ডকে 
দ্বিতীয়ঃ থণ্ডঃ ॥২।॥ 

ইদম্ (প্রাপুক্তলক্ষণম্ ) অমৃতং ( নিত্যস্বরূপং ) ব্রহ্ম এব পুরস্তাৎ (অগ্রে . 

্ধ পশ্চাৎ, [তগা] ব্রণ দক্ষিণতঃ € দক্ষিণে ভাগে ), উত্তরেণ ( উত্তরশ্মিন 
ভাগে ) চ, অধঃ ( অধস্তাৎ ) উর্ধং ('উপরিভাগে ) চ প্রস্থতৎ ( ব্যাপ্ত, ) [কিং 
বছুনা, ] ইদং বরিষ্ঠৎ ( মহৎ ) বিশ্ব, (জগৎ) ব্রক্ম এব, (ন ব্রন্ধান্তৎ কিঞ্চিৎ 
অন্তীত্যাশয়ং ) ॥ 8৪ ॥ ১২ ॥ 

অমৃতম্বরূপ এই ব্রহ্গই অগ্রে, ব্রন্ধই পশ্চান্তাগে, ব্রহ্ম দক্ষিণে ও উত্তরে, 

অধোভাগে এবং উর্ধভাগে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন | অধিক কি, এই বিশাল বিশ্বও 

্রহ্গম্বর্ূপই বটে ॥ ৪৪ ॥১২ 

শান্কর্ভাষ্যম্। 

যত্তজ্ধ্যোতিষাৎ জ্যোতিব্র্ষ, তদেব সত্যং, সর্কং তদ্বিকারং বাচারস্তণং 
বিকারো নামধেরমাত্রম্ অনৃতম্ ইতরদিত্যেতমর্থ, বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতিপাদিতং 

নিগমস্থানীয়েন মন্ত্রেণ পুনপুপসংহরতি । ত্রন্গৈব উক্তলক্ষণম্ ইদং যত পুরস্তাৎ অগ্রে 

হত্রদ্দেবাবিদ্যাদৃষ্টানাৎ প্রত্যবভাসমানং, তথা পশ্চা্ব ক্ষ, তথা দক্ষিণতশ্চ, তথা 
উত্তরণ, ততৈব অবস্তা উর্ধঞ্চ সর্বাতোহন্দিব কার্যযাকারেণ প্রস্থতং প্রগতং 

নামরূপবৎ অবভাসমানম্। কিং বহুনা, ব্রঃদ্বেদং বিশ্বং সমস্তমিদৎ জগৎ বরিষ্ঠং 

বরতমম্। অব্রন্গপ্রত্যয়ঃ সর্বোইবিস্তামাত্রা রজ্জামিব সর্পপ্রত্যয়ঃ। ব্রদ্েবৈকং 
পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৪৪ | ১২ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকা চাধ্যন্তশ্রগোবিন্দ-ভগব-পুজাপাদ- . 
*শিষ্যাস্য শ্ীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ :মুগ্ডকোপনিষস্তাযে 

ঘবিতীয়মুণ্ডকে ত্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২॥ 

ভাষ্যান্বাদ। 

সেই যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃম্বরূপ ব্রহ্ম, ছিনিই সত্য। 

তঙবিকার আর যাহ! কিছু, তৎসমস্ত বিকারই বাক্যারক নান 



থওঃ।] দ্বিতীয় মুওকম। ৮৩ 

নাব্র_মিথ্যানভূত ; এই বিষয়টি কারণ-প্রদর্শনপূর্ববক বিস্তৃতভাবে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন নিগমন বা উপসংহারস্থানীন্ম এই 

মন্ত্রে পুনশ্চ তাহার উপসংহার করিতেছেন_-এই যে সম্মুখে 

অবিষথাদৃষ্টি দিগের নিকট অকব্রক্মব প্রতিতাসমান হইতেছে, ইহা 

পুর্ম্বোক্তলক্ষণ ত্রন্মস্বরূপই ; সেইরূপ পশ্চাদ্ভাগস্থিত পদার্থও 
্রহ্ষস্বরূপ : সেইরূপ দক্ষিণে, , সেইরূপ উত্তরে, সেইরূপ অধঃ 
এবং উদ্ধভাগে ত্রন্মই নাম-রূপবিশিষ্টব প্রতিভাসমান হুইয়। 

জন্ঠপদার্থীকারে প্রশস্ত অর্থা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। 

মধিক কি,'এই মহত্তর সমস্ত জগৎ ব্রন্গস্বরূপই বটে ; রজ্জুতে যেরূপ 
শজ্জানাত্সক সর্পপ্রতীতি হুইয়া থাকে, জাগতিক সর্বববিধ 

অব্রন্ধবুদ্ধিও ঠিক তক্রপ | একমাত্র ব্রক্মই সত্যপদার্থ $ ইহাই বেদের 

উপদেশ 888১২ ॥ 

ইতি দ্বিতীয় মুণ্ডকে দ্বিভীব্ব খণ্ড-ভাষ্যান্ুবাদ সমাপ্ত। ১। 



তৃতীয়-সুগডুকে 
প্রথমঃ থণ্ডঃ | 

২.7. 

শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

পরা বিস্বোস্কা-*যয়! তদক্ষরৎ পুরুষাখ্যৎ সত্যম্ অধিগসাতে ) যদধিগমে হুদয়? 

্র্থযাদি-সংসারকারণন্ত আত্যত্তিকো বিনাশঃ শাৎ। তদদ্শনোপায়স্চ যোগ ধন্ুরা- 

ঢাপাদানকল্পনয়োক্তঃ | মাথেদানীৎ তংসহক।বীণি সত্যাদিসাধনানি বক্তব্যানীতি 

তদর্থ উত্তরগ্র্থারন্তঃ | প্রাধান্ঠেন তত্বনিদ্ধারুণঞ্চ প্রফারান্তরেণ ক্রিয়াত । মত) 

দ্বরবগাহ্ৃত্বাৎ রুতমপি তত্র হুত্রভ়ীতো। মন্তঃ পরমার্থবস্বধারণা থমুপপ্ঠস্তত _ 

যাহাকে জানিলে হৃদয়-গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসার-কারণের ভাতান্তি 

বিধবংস হয়, সেই পুরুষসংজ্ঞক সত্যন্বরূপ অক্ষর যাহা দ্বারা জানা 

যায়, সেই পর! বিদ্ক! উক্ত হইয়াছে ।,আ]ুর সেই পুরুষ দর্শনের উপায় 
ভূত যে যোগঃতাহাও ধন্ুঃ প্রভৃতির গ্রহণ কল্পনাদ্বারা কথিত হইয়াছে । 

ইতংপর সেই যোগের সহকারী সত্যাদি সাধন বলা আবশ্বাক ; 

তহৃদ্দেশেই পরবস্ত; গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে এবং প্রধানতঃ প্রকৃত 

তত্বেরও প্রকারাস্তরে নিরপণ করা হইতেছে । কারণ এই বিষয়টি 

অত্যন্ত কঠিন, _সহজে বুদ্ধি-গম্য হয় না এইজন্য পূর্ববাবধারিত 
পরমার্থ বস্ত্র অবধারণার্থ স্ত্রস্থানীয় ( সংক্ষিপ্তার্থ-প্রকাশক ) মন্ত্রটির 

টা্লেখ রর! হইতেছে-. 

দূ] স্তৃপর্ণা সযুজ1 সগাঁয়া সমান" বৃক্ষং পরিষন্বভাতে 

তায়োরনাই) পিপ্পল" স্বাতানশ্বন্নান্াহভিচা ৫ শীতি ॥8৫॥১। 

সযুজা (সযুজৌ সর্বদা সংযুক্তৌ ), সথায়া (সখায়ৌো সমানম্বভাবো 

তুল্যািব্যক্তিস্থানৌ ইতি যাবৎ ) ধা! ( তব) সুপর্ণ! ( সপর্ণে, পক্িসাধর্ম্যাৎ 
পক্ষিণৌ জীবেশ্বারী  সমানং ( অবিশেষম্ একং ) বুক্ষং (বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলং শরীরং) " 
পরিষন্বজাতে ( পর্বিষ্বক্তবন্তো )। তয়োঃ ( পক্ষিণোঃ মধ্যে ) অন্তঃ (একঃ__ 

€. 



১ম এও এ ইতায়খুওকম্। ৮৫ 

জীবঃ ) গাছু। প্রিয়ং ) পিগ্পলম্। কম্মফলম্। মন্তি ভিউ কো।, অগ্ঠঃ জেপরঃ - 

ঈশ্বরঃ ) তু পুনঃ) অনগ্নন্ (ফলমভুঙ্ানঃ সন্) অভিচাকশীতি ( সাক্ষিকণেণ জীব 

ভোগধ পশ্ততি | ঈশ্বরস্ত্ সাক্ষিতয় পশ্তত্যেব কেণলং না্নাতীতি ভাব] ॥8৫1১ 

সহবর্তী' ও সমানস্বভাব দুইটি স্থুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষি-সদৃশ জীবাস্তা ও পরমাত্মা 
একই বুক্ষে সংসক্ত রহিয়াছেন; তছৃতয়ের মধ্যে একটি ( জীব) স্বাদ কর্মফল 
ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাম্ম।। ভোগ ন। করিয়া দর্শন করেন মাত্র ॥৪৫॥১। 

শাহ্ুরভাষাম্ | 

দ্বা দো, ন্ুপর্ণা স্পর্ণে ? শোভনপতনৌণসুপাণণৌ, পক্ষিসামান্তাদ। স্ুপর্ণে 

সঘৃদ্া সঘজৌ নটহৈব সর্নদা যূকৌ, সথায়। মথারৌ সমানাধ্যানৌ সমানাভি- 

ধ্ক্ডিকারণো, এবন্ুত্টী সম্থৌ মমানম্ অনিশেষম্ উপনব্যধিষ্ঠানতয়া, একং 

বুক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ডেদনসামান্তাৎ শরীর রক্ষৎ পরিষন্মক্গাতে পরিষক্তবন্দো ; 

ন্ুপর্ণাবিব একৎ বুক্ষৎ ফলোপাভোগার্থম্। 

অয়ং হি বৃক্ষ উ্ধমূলোহবাক্শাখোহম্বথোহব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংস্ক ; 

সর্দপ্রাণিকর্মমফলাশ্রয়ঃ, তৎ পরিষবক্তবস্তৌ, স্মপর্ণাবিব অবিদ্যাকাম-কর্্মবাসনাশ্রয় 

লিঙ্গোপাধ্যাত্বেস্বরৌ। তয়োঃ পর্িঘক্তয়োঃ অন্ত একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধি 

বৃক্ষমাশ্রিতঃ পিপ্ললং কর্ধানিপন্নং সখ-দুখলক্ষণং ফলং গাছ অনেকবিচিত্র 

বেদনাস্বাদরূপৎ স্বাঞ্ছ অন্তি ভক্ষয়তি উপভূঙক্তে অবিবেকতঃ। অনশ্নন্ অন্য 

ইতর ঈশ্বরে! নিত্যস্তদবৃদ্ধমক্তস্বভাবঃ সর্বজ্ঞ; সন্বোপাধিরীশ্বরো নাক্লীতি। প্রেরয়িতা 

হসাবুভয়োর্ভোজ্য-ভোক্জেসিত্যসাক্ষিত্সত্তামাত্রেণ। সতু অনগ্নন্ অন্তঃ অভি- 

চাকশীতি পশ্ঠত্যেব কেবলম্ দর্শনমাত্রং ছি তঙ্ট প্রেরয়িতৃত্বং বাজবৎ 18৫1১ 

ভাষ্যান্কবাদ। 

বা অর্থ হুই, সুগার অর্থ নিয়ম্য-নিয়ামক ভাব্-প্রাপ্তিরূপ উত্তম 

পতনসম্পন্ন__ন্থপর্ণদ্য়, অথবা পক্ষীর সাদৃশ্য থাকায় পক্ষী বল! 
হইয়াছে; [ ইহারা ] সধুজ। অর্থাৎ সর্বদা একসঙ্গে সম্মিলিত, এবং 

সথা অর্থাৎ সমান নামধারী উভয়েরই অভিব্যক্তির কারণ সমান? 

ইহারা এবংভূত হইয়া, তুল্য অভিব্যক্তি-স্থান বলিয়াঃ সমান--অবি- 

শেষিত অর্থাত এক, বৃক্ষের গ্যায় বিনাশশীল, এই কারণে শরীরই 



৮৯ নুখ্খকোপনিষৎ। । প্রথম: 

বৃক্পদবাচ) ; দুটি পক্ষী যেরূপ ফলোপতোগের জন্য একটি বৃক্ষ 
অধিষ্ঠান করে, তত্রুপ সেই শরীর বৃক্ষে আলিঙ্গন বা অধিষ্ঠান করে। 

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই মশ্বথ বৃক্ষটির মূল উদ্ধদিকে, শাখাসমূহ অধো- 
দিকে, অব্যক্কপ্রকতরূপ মূল হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সমস্ত 
প্রাণীর কর্মফল ইহাতে আশ্রিত। অবিষ্ভা ও কামকর্শ-বাননার 

নাশ্রয়ীভূত, লিঙ্গশরীরোপাহিত জীবাত্ম! ও ঈশ্বর পক্ষীর গ্যায় উক্ত 
বক্ষে পরিধক্ত মাছেন। তছুভয়ের মধ্যে অন্য "একটি ক্ষেব্রজ্ঞ 
(জীব ) লিঙ্গদেহরূপ উপাধিবৃক্ষ আশ্রয় করিয়! স্বাহ অর্থাং_ 
অনেকপ্রকার বৈচিত্রবিশিষ্ট অন্ুভবাত্মক স্বাদ পিপ্লল অর্থাৎ 

কর্ম-সম্পাদিত স্ুখ-ছুঃখাত্মক ফল অবিবেকবশে ভক্ষণ করে-- 

উপভোগ করিয়া থাকে । অপর-_-অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ ও 

মুক্তম্বভাব-সম্পল্প সত্বোপাধি (প্ররূৃতির সত্বাংশসংবলিত ) পর্ধজ্ঞ 

ঈশ্বর ভোগ করেন না। কারণ? 'এই.ঈশ্বর নিত্য সাক্ষিরপে ভোগ্য 

ও ভোক্ত। জীব, এতছুভয়ের প্রেরক।” সেই অভোক্ত। অন্যটি 

( ঈশ্বরটি ) [ ভোগ করেন না, ] কেবল দর্শন করেন মাত্র, রাজার 

ম্যায় কেবল দর্শন করাই ঠাহার “প্ররকত্ব [ ভগ্িন্ন অপর কোনও 
কার্য করেন না| ] 

সমানে রৃগ্ষে পুরুষো নিমগ্ো 

অনীশয়া শোচতি মুহামানঃ | 

জুষ্টং যদ পশ্ঠাত্যগ্যমীশ- 
মস্য মহিমানমিতি বীতাশোকঃ 19৬২। 

পুরুষঃ ( জীবঃ ) সমানে ( একপ্মিন্) বৃক্ষে (দেহে ) নিম্ঃ ( অধিষ্ঠাত! সন্) 
অনীশয়া ( অনৈশ্বর্য্যেণ অবিভয়। ঈশ্বরত্বতিরোধানেন ) মুহমানঃ € অহমন্থি কর্তা 
তোক্তা ইত্যাদিপ্রকারৈঃ অনর্থৈঃ মোহৎ গ্রাপ্তঃ সন) শোচতি (শোকং 
করোতি ছঃখীয়তি ইত্যর্থঃ ) | [ সঃ] বা [ধ্যায়মানঃ (ধ্যানপরারণঃ সন্ )] ভুষ্টম 
(যোগিজন-সেবিতম্ ) অন্তম (ক্ষেব্রজঞাং বিলক্ষণম) ঈশম্ :ঈবরম্), অন্ত দেশর) 



খণ্ড ।] তৃতীয়-সুণকম । ৮৭ 

ইতি (ইখং বিশ্বব্যাপিনং ) মহিমানং ( বিভৃতিং )[ 5] পশ্যতি (সাক্ষাৎ 

করোতি ) [তদা] বীতশোকঃ ( সংসার-ক্লেশাৎ বিমুকঃ)[ তবতি |। 

অথবা, [ তদা ] বীতশোকঃ [সন অপ্য। পরমেশ্বরস্য ) মহিমানম্ ইতি ( এতি ... 

প্রাপ্রোতি, তজ্জপো ভবতীত্যাশয়ঃ ) 081: ॥ | 

জীব ( ঈশ্বরের সহিত ) একই দেহ-বুক্ষে অবস্থিত ,হইয়াঞ অনৈশ্বর্যযবশতঃ 

মোহগ্রপ্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে । সেই জীঘুই যখন ধ্যানপরায়ণ হইয়া 

যোগিজনর্সেবিত জীব-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে দরশন করে, এবং তাহার এই বিশ্বধ্যাপী 
মহিমাও উপলব্ধি করে, তখন সংসার-ক্রেশ হইতে বিনিন্মুক্ত হয় ॥ ৯৬ ॥ ২॥ 

শাঙ্করভাষ্যম। 

তত্রৈবং সতি সমানে বুক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবোই্বিস্তা- 

কামকর্খ-ফলর[গাি-গুরুভারাক্রান্তোহলাবুরিব সামুদ্রে জগে নিমগ্নঃ-_নিশ্চয়েন 
দেহাত্মভাবমাপন্নঃ, “অয়মেবাহম্.অমুষ্য পুলোইস্য নপ্তা, কুশঃ স্থুলো গুণবান্ নিগু ণ! 

সুখী ছুঃখী”ইত্যেবপ্রত্যয়ঃ নান্ত্যন্টোহল্মাদিতি জায়তে অিয়তে সংযুজ্যতে 

বিষজ্যতে চ সম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ; অতোইনীশয়া, ন কম্তচিৎ সমর্থোহহং পুক্রো মম 

নিনষ্টঃ মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন, ইত্যেবৎ দীনভাবোহনীশা, তয়া 
শোচতি সন্তপ্যতে, মুহবমানঃ অনেকৈরনর্থপ্রকারৈঃ অবিবেকিতয়। অন্তশ্চিন্তামাপ্ত- 

মানঃ | স এবং প্রেততিরঘ্যঙ মন্ুষ্যাদিযোনিঘাজবংজবীভাবমা পর্ন: কদাচিদনেক- 

জন্মসু শুদ্ধধর্মসঞ্চিতনিমিত্ততঃ কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দরশিতষোগমার্গঃ অহিংসা 

সত্য-্রহ্মচ্য্য সর্বত্যাগ-শম-দমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনেকৈ- 
ধোগমার্গৈঃ কর্টিভিশ্চ বদ যন্মিন কালে পশ্ততি ধ্যায়মানঃ অন্তং বৃক্ষোপাধি- 

লক্ষণাদ্বিলক্ষণম্ ঈশম্ অসংসারিণম্ অশনারা-পিপাসা-শোক-মোহ-জরামৃত্ব্যতীতম 
ঈশং সর্বন্ত জগতঃ অয়মহমন্থ্যাত্মা, সর্বস্য সমঃ সর্বতৃতস্থের নেতরোইধিস্বাজনিতো 
পাধিপরিচ্ছিননোমায়াত্মা, ইতি মহিমানৎ বিভ্ৃতিৎ চ জগজ্েপমস্যৈব মম পরমেশথসত 
ইতি যদৈবং দ্রষ্টা, তদা বাতশোকো তবতি _সর্ধশ্মাৎ শোকসাগরাৎ বিপ্রমুচ্যাতে, 

রূতকৃত্যো ভবতীত্যার্থ; | ১৬ ॥ ২॥ 

ভাব্যান্বাদ। 

এই অবস্থায় পূর্বোক্তপ্রকার বৃক্ষে অর্থাৎ দেহে অবিস্তাঃ কাম 

কর্ম ও ততৎফলন্দরূপ বিষয়ে অন্নুরাগাদিরূপ গুরুভারে আক্রান্ত, পুরু 



৮৮ ও মুণ্ডকোপনিবৎ। [ শ্রথমঃ 

_-জীব সমুদ্বঞ্জলে নিমগ্ন অলাবুর (লাউর ন্ায়) নিমগ্ন হইয়া 
নিঃসংশয়রূপে দেহাত্মভাব, প্রাপ্ত হইয়া 'এই দেহই আমি, আমি 
ইহার পুক্র, ইহার পৌন্র,কৃশ/স্থলঃগুণবান্ নিগুণ, নখ, ছুংখী, ইত্যা- 
কার প্রতীতিসম্পন্ন এবং এই দৃশ্যমান বিষয় হইতে আর অতিরিক্ত 

কিছু নাই, | এইরূপ ধারণার বশবন্তা হইয়! জন্মে, মরে এবং আত্মীয় 

সুজনের সহিত সংযুক্ত ও বিষুক্ত হইয়। থাকে । অতএব, অনীশাবশত: 
অর্থাং কোন বিষয়েই আমার শক্তি নাই,_-'আমার পুজ নষ্ট হইয়াছে, 

ভাধ্য।' মারাগিয়াছে ; আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? এই 

প্রকার দীনভাবের নাম 'মনীশ!? ; এই অনীশা বশত; মুহামান হইয়া 

-অবিবেক-নিবন্ধন বন্ুবিধ অনর্থ রাশি দ্বারা জদয়ে তুশ্চিন্তাগ্রস্ত 

হইয়া শোক করিয়া থাকে, অর্থাৎ সম্ভাপিত হইয়া গাকে। সেই 

পুরুষ এই প্রকারে প্রেত-তির্ধ্যক্নমনুষ্যাদি যোনিতে অবিরত হীনভাব 

প্রাপ্ত হইয়া, বু জন্মে কখনও বিশ্বর্ধ ধর্ম সঞ্চয়ের ফলে কোনও 
পরম দয়ালু পুরুষ হইতে যোগপথের উপদেশ লাভ করিয়া এবং 

অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচধ্য (বীধ্যধার৭), সর্বববিধ বিষয় পরিত্যাগ ও 

শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন (১৫) এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া ধ্যানবলে যখন 

অনেকানেক যোগী ও কন্মিগণ-সেবিত, অন্য-_উক্ত বুক্ষোপাধি জীব 

হইটে বিভিন্নরূপ ঈশকে--ক্ষুধা, পিপাসা, শোক; মোহ, জরা. মৃত্যুর 

অতীত অসংসারী ঈশ্বরকে এই আমিই এই সমস্ত জগতের আত্মা, 

সকলের পক্ষে সমান, এবং সর্ধ্বভূতে ম্ববস্থিত,কিন্ত অবিদ্যাকৃত মায়ো- 
পাধি দ্বার! পররিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক্ বস্তু ম্যায়াত্মক নহে; এইরূপে 

: [দর্শন করে; এবং “এই ত্রগ্ড আমি ষে পরমেশ্বর আমারই মহিমা এই 

(১৫) তাৎপধ্য--শম-দমাদি পদে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষ!, সমাধি ও শ্রদ্ধ! এই 

ছয়টি সাধন বুদ্ধিতে হইবে । শম-_অস্তঃকরণসংযম। দম-সবহিরিজ্রিয় সংযম । উপরতি-_ 

নিগৃহীত ইন্দিয়গণকে পুনর্বার বিষায় যাতে না দেওয়।। তিতিক্ষা--বুখদুঃখাদি 

সহিষুত| | নমাধি-_-চিত্ডের একাগ্রতা । প্রস্ধা-_পান্্ ও আচাষ)বাক্যে ঘু্ বিশ্বাস। 



ধ্ডঃ | ] তৃতীয়-মুগ্ডতকম্। উই 
ঠ 

যখন [ তাহার ] নহিম। _এশ্বর্যাও দর্শন করেন, তখন বীতশোক 
হন, অর্থাৎ সমস্ত শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হন-ফল রঃ 
কৃতকুত্য হন ॥%৬।২| 

যদ পশ্যঃ পশ্মুতে রুক্বর্ণং 

কর্তারমাশং পুরুষং ব্রঙ্মযোনিম । 
তদ বিদ্বন্ পুণপাপে বিধুয় 

নিরঞ্জনঃ পরমং মাম।মুপেতি ॥8৪৭॥৩।॥ 

কিঞ্চ ], যদা পশ্ঠঃ ( পশ্তীতি পন্ঠঃ ভ্রষ্টা বিদ্বান) সাধক; ] রুত্বর্ণং 
। জ্োতির্শয়ং ) কর্তার ( জগৎষ্টারং ) ব্রঙ্গযোনিম্ (ব্রহ্ষণঃ হিরপ্যগ্ডস্য 

অপি কারণম্ )' ঈশং প্রভূং ।পুরুষং ! পরমেশ্বর ) পণ্ততে ( পশ্াতি ১, তদা 

(তশ্মিন কালে 'সঃ) বিদ্বান্। জ্ঞানী সাধকঃ ) পুণ্য-পাপে বিধুয় ( নিরাকৃত্য ) 
নিরঞ্জনঃ (নিলেপঃ সন) পরমং ( নিরতিশয়ৎ , সাম্যম্ ( অভেদরূপম্ ) উপৈতি 

( প্রাপ্পোতি )। [সামন্ত পরম্দ্বং তৎস্বারূপ্যমেব, অন্যথা সী ইত্যেব 

ব্রয়াদিতি ভাবঃ ] ॥৪৯1৩| * 

দ্র 1 সাধক যখন সুবর্ণাভ কর্তী ও রানি (ব্র্গারও উৎপাদক ) ঈশ্বর 

পুর্ষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপৃব্বক নিলে'প 

হইয়! [ব্রন্দের সাত ] নিরতিশয় সাম্য ( মতদভাব গ্রাপ্ত হন ॥ ৪৯॥ ৩॥ 

স্কর-ভাষ্যম্। 

অন্তোইপি মন্ত্র ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম হদা বশ্মিন কালে পঞ্ভঃ পণ্ততীতি 

বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ। পঞ্তুতে পশ্ঠতি পূর্বববত, কুক্মবর্ণৎ স্বয়ধজ্যোতিঃদ্বভাব 

ষ্ন্তেব বা জেঠাতিরন্তাবিনাশি ) কর্তারং সর্বন্ত জগতঃ ঈশৎ পুরুষং ব্র্গ- 

ঘোনিং ব্রক্ম চ তদ্ যোনিশ্চ অসৌ ব্দ্মবোনিঃ তথ ব্র্মযোনিৎ ক্ষণে! বা অপরন্ত 

যোলিম্; স বদা। চৈবং পশ্ততি, তদ স বিদ্বান্ পঞ্তঃ পুপ্যপাপে বন্ধনতূতে কর্ধণা 

সমূলে বিধুয় নিরন্ত দ্ধ! নিরঞনো নিলেপো বিগতক্লেশঃ পরমত গ্রকুষ্ঠং শ্রিতি- 

শরৎ সাম্য সমভামদবয়লক্ষপং ; ইবৈতবিষয়াণি সামান্ততঃ অর্বাঞ্চ্যে, অতোহতবয়- 

জরুণমেতৎ পরমৎ সাম্যমুপৈতি প্রতিপন্ভতে 08 ৭।৩1 

১২ 



ন্ 

মুণ্ডকোপনিষৎ। [ গরম: 

' ভাব্যান্থবাদ। 

অগর মন্ত্রও উক্ত অথই প্রকাশ করিতেছেস্শ্ষে সময় পশ্য 

অর্থাৎ দর্শনকারী বিদ্বান সাধক, রুক্সবর্ণ_স্বয়ং জোতিংস্বভাব, অথব। 

রুক্নের (ত্ুবর্ণের) ম্যায় ই হার জ্যোতিও অবিনাশী, [ অতএব রুক্সবর্ণ ] 
সমস্ত জগতের নর্তা ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন; 
 ধিনি কারণভূত ব্রন্থা, তিনি ব্রক্গয়োনি ] , অথবা অ-্পর ব্রঙ্গের 

যোনি ( কাধ্ব্রক্ম হিরণ্যগর্ভের ' কারণ )। সেই সাধক ষখন এইরূপ 

দর্শন করেন, তখন সেই ঈশ্বরদর্শা বিছ্বান্ বন্ধনন্বরূপ পুণ্াপাপময় 
কর, সমূলে বিদুরিত করিয়া, অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া, নিরঞ্জন__নিলেপ 
অর্থাৎ ক্লেশবিরহিত হইয়া, পরম প্রকৃষ্ট অর্থাশড বদপেক্ষা আর 
অধিক নাই এমন অছয়াত্মক, সাধারণতঃ দ্বৈত বিষয়মাত্রই পরবস্তা 

বা অপকৃষ্ট ; অতএব, এই পরম : সাম্য অদ্থয়াত্মাক [ বুঝিতে হইবে 7 
. ঘেই সাম্য প্রাপ্ত হন ॥8৭)৩। 

প্রাণো হোম যঃ সর্ববভতৈর্বিবিভাতি 

বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতিবাঁদী। 

আত্ম-ব্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ 

এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥৮৮ 18) 

. ষঃ (ঈশ্বর; )- সর্বতৃতৈঃ ( সর্বভূতোপলক্ষিতঃ সর্বতৃতস্থঃ ). বিভাতি ; এব; 

হি. নিশ্চয়ে )-প্রাপ; ( প্রাণস্য প্রাণ ইত্যর্থ: )। [ এ হৃতৎ তই ] বিদ্বান (জানন 
পুজযঃ) অতিবাদী ( অন্তান্সর্বান্ অতীত্য বদতীতি অতিবারী )ন ভরতে . 

(তবতি-), [ সর্বজ ব্রৈকন্বদর্শিত্বাদিতি. ভাবঃ ] 1 :'এষঃ (বিজ্কান্) আত্বজীড়ঃ 
(আত্মনি ্রীড়া যস্য, সঃ), আত্মরতি; (আত্মনি রক্িঃ প্রীতিঃ বসা, সঃ), প্রিয়া- 
বার্ এবঃ বন্ধবিদাৎ বরিষ্ঠঃ ( শ্রেষঠঃ : 18৮181 

. “িনি সর্বসৃতত্ব, নিশ্চগ্ন তিনিই প্রাণের প্রীণন্বরূপ। এরভূত হইয়া প্রকাশ 

তিক ক বাকি অর হল না। পরম, ভিনি জাত্মাতেই 



খ্$ঃ। ] তৃতীয় মুণ্ডকম্। ৯১ 

ক্রীড়া করেন, মাত্মাতেই রমণ করেন; জ্ঞানধ্যানাঙগি 2, ॥এবং 

ব্হ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥৪৮।৪। 

শান্কর-ভাষ্যম। 

 কিঞ্চ যোহযং প্রাণন্ত প্রাণ: পর ঈশ্বরঃ, হি এব প্রক্ৃতঃ রবভৃতৈ: ধান 
স্বপর্ধ্যন্তৈঃ ; ইতন্ত.তধক্ষণ। তৃতীয়া । সর্বতৃতস্থঃ সর্ধাত্মা সরিত্যর্থঃ। বিভাতি 
বিবিধং দীপ্যতে। এবং সর্বভূতন্থং যঃ সাক্ষাদাত্বভাবেন 'অরমহমন্ি ইতি 
বিজানন্ বিদ্বান্ বাঁক্যার্থভ্ঞানমান্রেণ ন ভবতে ন ভবতীত্যেতৎ। 'কিম্? 'তিবাদী 

মতীত্য সর্বানন্তান্ বদিতুং শীলমস্ত্েতি অতিবাদী। বস্তেবং সাক্ষাদাত্মানং প্রাণন্ত 

প্রাণৎ বিশ্বান্, সঃ অতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ সর্ব যদা আত্মমৈব নান্তদস্তীতি দৃ.ং ত্দা 

কিং হাসাবতীত্য বদেৎ'। হস্ত ত্বপরমন্তদ্বঃম", স তঁতীত্য বঙ্দতি; অর্ধ বিদ্বান্ 

আত্মনোহন্তৎ ন পণ্ততি; নান্তৎ শৃণোতি, নান্তৎ বিজানাতি ; অতো নাতিবদতি। 

কিঞ্চ মাজ্বক্রীড় আত্মন্তেব ক্রীড়। ক্রীড়নৎ .বন্ঠ নান্তত্র -পুতরদারাদিযু স 
, আত্মক্রীড়ঃ। তথা আত্মরতিঃ আত্মন্যেব চ রতিঃ রমণং গ্রীতিরধন্ট,'স আত্মরতিং | 

ক্রীড়া - বাহৃসাধনসাপেক্ষা ; রতিস্ত সাধননিরপেক্ষা বাহ্ৃবিষয়গ্রীতিমার্জমিতি 

 বিশেষঃ | তথ! ক্রিযাবান্ দ্রান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদিক্রিয়া যন্ত, সোহয়ং ক্রিয়া 
বান্। সমাসপাঠে শাত্মবরতিরেব ক্রিয়া অন্ত বিস্তত ইতি বহুীহি-মতুবর্থয়োরন্- 
তরোহঙতিরিচ্যতে ৷ 

কেচিত্ত্ অগ্নিহোত্রাদিকর্মা-ব্ন্ষবিদ্যয়ো: সাধ নিজ তচ্চ, “এষ ব্ষবিদাং 

বরিষ্ঠঃ) ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিক্লধ্যতে। 'ন হি বাহক্রিয়াবান্ আত্মক্রীড় 

আন্মরতিশ্চ ভবিতুৎ শক্তঃ | 'কশ্চিৎ কচিতবাহ্ক্রিয়া বিন্বৃতে।সথাস্বক্রীড়ে! ভবতি 

বাহক্রিয়াত্মক্লীড়রোধির্বরোধাৎ।” ন হি তমঃ-প্রকাশয়োধুগিপদেকত্র স্থিতিঃ 

সম্ভধতি। ' তন্মাদসৎপ্রলপিতমেধৈতৎ “অনেন' জ্ঞান-কর্দসমুষ্ঠযপ্রতিপাঁদনম্ঠ । 

“অন্তা বাচে! বিমুঞ্চথণ্, “সন্্যাসযোগাৎ* ইত্যাদি: ্রুতিভ্যশ্ট। তাখাদয়ামেবেহ 

ক্রিয়াবান্ যে! জ্কান-খ্যানাদিক্রিয়াবান্ অসসভিন্ার্থমধ্য (দঃ লয্যাসী। :য এরতলক্ষণো 

নাতিবাদী আস্থক্রীড়. মান্মরতিঃ ক্রিয়াবাদ্ ব্রচ্মনি্ঠঃ স বরা্ধবিদাং. লর্কেষাং 
বরিষ্ঠঃ প্রধান) 18৮৪1 

চ 

+ সপ 

. ভাব্যঙ্গিবাদ । 

জারও এই ষে প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, প্রস্তাবিত এই পরমেখরই 



৯২ ও মুণ্ডকোপনিষৎ।  প্রপমঃ 

দ্ধাদি তৃণপর্ধ্যন্ত সমস্ত ভূতে উপলক্ষিত ; সর্ব্বভূতস্থ--সর্ববাতু- 
রূপ হুইয়া বিবিধাকারে দীপ্তি পাইতেছেন। “সর্ববভূতৈ:” এই: স্থলে 
ইখংভূত়ে ( উপলক্ষণ-বিশেষণে ) তৃতীয়! হইয়াছে। [যেলোক] 
এইল্পপে সর্ববভূৃতস্থ ঈশ্বরকে 'আমি এততস্বরূপ+ এই প্রকারে সাক্ষাৎ 
'আত্মন্বরূপে জানেন, কেবল তদ্বিয়ক বাক্যার্থ জ্ঞানসম্পন্নও হন, 
তিনি কখনই হেন ন!;-কি ? অতিবাদী (হন না)। অপর সকলকে 
অতিক্রম করিয়! কথা বলা যাহার স্বভাব, দে লোক অতিবাদী; কিন্ত 
যে লোক প্রাণের প্রাণন্বরূপ এই আত্মাকে সাক্ষাৎ সন্থান্ধে জানেন, 
তিনি অতিবাদী হইতে*পারেন না। সমস্তই আত্মন্বূপ, তদতিরিক্ত 
কিছুই নাই ; ইহা! ধিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তিনি কাহাকে অতিক্রম 
করিয়! বলিবেন? পরস্ত, অপর বস্ত যাহার দৃষ্টিগোচর হয়ঃ সেইলোকই 
সেই বন্তনিচয় অতিক্রম করিয়৷ বলিয়৷ থাকে । কিন্ত, এই বিদ্বান্. 
পুরুষ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না, আর কিছুই শ্রবণ 
করেন না এবং আর কিছুই জানেন না'; অতএব অতিবাদীও হন ন1। 

অপিচ, তিনি আত্মক্রীড়--আত্মাতে ধীহার ক্রীড়া-- পুজ দারাদি 
অপর বস্তুতে নহে, তিনি আত্মক্তীড় ॥ সেইরূপ আত্মরতি--. 
আত্মাতেই ধাহার রতি অর্থা রমণ--প্রীতি, তিনি আত্মরতি। ক্রীড়। 
হয় বাহিরের বস্ত দ্বারা ; রতিতে কিন্তু কোনই বাহ্-সাধনের অপেক্ষা 
থাকে না, উহা কেবল বাস্ বিষয়ে প্রীতিমাত্র, (ক্রীড়া ও রতির মধ্যে) 
এইমাত্র বিশেষ । সেইরূপ তিনি ক্রিয়াবান্, ধাহার জ্ঞান, ধ্যান ও 
বৈরাগ্গ্যাদি ক্রিয়। বিষ্কমান আছে, তিনি ক্রিয়াবান্। সমাসধুক্ত পাঠে 
অর্থাৎ “আত্মরতি-ক্রিয়াবান্, এইয়প সমাসযুক্ত একপদ-ঘটিভ পাঠ . 

' হাকিলে [ অর্থ এইরূপ ষে,] ধীহার একমাত্র জাত্মরতি-ন্বরূপ ক্রিয়া 
বি্ধমান আছে; অতএব এ পক্ষে বনত্রীহি ও মততুপ, প্রত্যয়, 
এই ছুইটির মধ্যে একটির অর্থ অধিক হুইয়! পড়ে । (১৬) 

'” (৯৯) তাৎপধা-্পরসথত্রাঁছি সখাসে বে অর্থ বুঝার, মূ প্রত্যয়েও সেই অথথই বুঝার এট 
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সহানুষ্ঠান জ্ঞাপনার্থ“আত্মর তিক্রিয়াবান*এইরূপ পাঠ স্বীকার করিয়া 

থাকেন। তিনি ব্রঙ্ষাবিদ্গণের মধ্যে বরিষ্ঠ, এই মুখ্যার্থপর' বাক্যের 

সহিত ইহাদের মতটি বিরুদ্ধ হঞ্জ ; কেননা, যে লোক বাহ সাধনসাধ্য 

ক্রিয়াবান, সেলোক কখনই আত্মক্রীড় বা আত্মরতি হইতে সমর্থ হয় 

না। বাহক্রিয়া ও আত্মক্রীড়ায় পরস্পর বিরোধ থাকায় যে 
লোক বাহ্াক্রিয়া হইতে রিশেষভাৰে নিবৃন্ত হইয়াছে ; সেইরূপ 

কোন কোন লোকই আত্মক্রাড় হইয়া' থাকেন । কেন না, অন্ধকার ও 

আলোকের একত্র অবস্থিতি কখনই সম্ভবপর হয় না। অতএব 

ইহা বার! জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদিত হইল, এইরূপ কথা 

অসঙ্গত প্রলাপোক্তিমান্র ৷ 'অপর সমস্ত কথ পরিত্যাগ কর' “সংন্াস- 

যোগ হইতে? ইত্যাদি শ্রুতিও ইহার অপর হেতু । প্রসিদ্ধ নিয়ম- 

লঙ্ঘনকারী না হইয়া! যে সন্ন্যাসী জ্ঞান-ধ্যানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন, 

জগতে তিনিই প্রকৃত ক্রিয়াবান্। যিনি উক্তগ্রকাঁর অনতিবাদী, 

মাত্মক্রীড়, আত্মরতি, ক্রিয়াবান্ ও বর্গনিষ্ঠ, তিনিই সমস্ত ্্মাবিদ্- 

গাণর মধ্যে বরিষ্ঠ--প্রধান ॥৪৮18॥ 

সত্যেন লভ্যস্তপম৷ হোষ আত্ম! 

সম্যগ জ্ঞানেন ব্রন্মচর্য্যেণ নিতাম। 

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্নয়ো হি শুভো। 

যং পশ্যস্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ 0৪৯1৫॥ 

[তত্বজানসহারীণি সাধনান্তাহ]-সত্যেনেতি। এষ; *( প্রকৃতঃ ) হি জ্যোতি" 

শয়) (হিরণায়ঃ ) শুভ্র (শুদ্ধ) আত্ম! হি (নিশ্চয় ) অন্তঃশরীরে ( শরীরমধ্যে 
- 

ঘায-পুণগুরীকে ) নিত্যৎ (সর্বদা!) সত্যেন ( অনৃত্ত-ত্যাগেন ) তপস৷ ( মনসঃ 

ইঞ্জিস্নাণাৎ চ একাগ্রতা ) ব্রক্মচেণ ( বীর্যযধারণেন) 
এ+ম্যক্ জ্ঞানেন (আত্ম-তত্ব- 

' হারধেই বনত্রীছি সমান স্থলে আর মতৃপ, প্রত্যয় ( বৎ ও ম* )করা চলে না। এখানে 

'আস্মরতি ক্িয়াবান্, এইরূপ এক পদ করিলে বহুব্রীহি ও মতৃগ, প্রতায় ছুইই করিতে 

হয়? ু তরাং একটির অর্থ অভিরিক ইইয়! গ
ড়ে। | 

কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি ক্রি ও ব্রঙ্গবিষ্ঠার সম্মুচ্চয় ব 



৯৪ মুগ্তাকাপনিষং। [ গ্রপষঃ 

দর্শনেন ১ধ চ | রভাঃ ( প্রাপব্যঃ ট,[ ন অন্তগা | | বং: আত্মানং ক্ষীণাদোষাঃ 

বিধৃতরাগা্দিচিত্তমলা:) তর: (সংযমিনঃ সঙ্লযাসিনঃ) পশ্ৃস্তি উিপলতস্তে) 18৯1৫ 

এখনশ্তবজ্ঞানর সহকারী সাধন সমূঙ্গ কগিত হইতেছে+-এই শুদ্ধ জ্যোতি 

শয় আত্মাকে শরীর মধোট জদয় পৃণতরীকে সর্বদা সত্য, তপন্তা ( মন গ্রতৃতির 

একাগ্রতা ). বার্থ আত্মদর্শন ও ব্রঙ্গচর্ধা দ্বারা লাভ করিতে তয়, ক্ষীগদোষ 

! নির্শলঙ্গদয় ) ঝতিগণ না্ঠাকে দর্শন করিয়া পাকেন 041৫7 

ঙ 

শাঙ্ষর-ভাষাম । 

ধৃন' সত্যাদীনি ভিক্ষোঃ 'সঙ্গাগ জ্ঞানস্কারীণি ' সাধনানি বিধীয়ান্য 

নিব্সিপ্রধানানি-_সাতোন আল্ততাযাগন মুষানদনত্যাগেন লতাঃ প্রাপ্তিবাঃ কিঞ্চ, 

তপসা চি ইন্গিয়মঃ'একাগ্রাতয়া । “মনসশ্চে্দিয়াণাঞ্চ হোকাগ্যং পরমৎ তপঃ* ইতি 

শ্নরণাৎ। তদ্দি মন্ুকুলমাত্তবদর্শনাভিমুরখখীতাবাৎ পরমৎ সাধনং তপঃ. নেত্র 

চাক্জায়ণাদি। এব মাতা লতা ত্যনুষঙ্গ: সর্বত্র । সম্যগ স্ানেন বথাতৃতাত্ম- 

দর্শনেন, ব্রহ্মচর্যোণ মৈথনাসমাচারেণ নিত্যং সর্বদা; নিত্যং সতোন, নত্যাং 

তপস।. নিত্যৎ সঙাগ জ্ঞানোনেতি সর্ধত্র, নিতাশকোহস্তর্পিকান্তায়েনাুষ্ীব্যঃ | 
বক্ষাতি চ “ন যে জিন্ধামনৃতং ন মায়া! ৮.” উত্তি। কাসাবাত্মা, য এতৈ£ সাধানৈঃ 

লর্ভাঃ? ইতি উচাতে অস্তঃশরীরে, মত্তর্মধো শরীরন্ত পুগুরীকাকাশে 

জোতির্ধায়ো চি রুকাবর্ণ। শুত্রঃ শুদ্ধঃ) যমাজআ্মানং পশ্ঠীত্তি উপলভান্তে বতয়ো, ফতন- 

শীলাঃ সন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণক্রোধাদদিচিত্তমলীঃ, স আত্মা নিতাং সত্যাদি- 

সাধনৈঃ সন্ন্যাসিভিলভাত ইতভার্থঃ | ন কাৰাচিৎটকৈ: সন্যাদিন্তিপর্ভাত, 

সত্যাদিসাধনস্তত্যার্ণোই্য়মর্থবান্ঃ 8৯1৫1 

ভাষ্ামুবাদ । 

এখন ভিচ্ষুর (সল্নাসীর) তত্বজ্ঞান-সহকারা নিবৃত্তি প্রধান সত্যাদি 
সাহন সমূহ বিহিত হইতেছে-সতা ছ্বার।-_অনৃত ত্যাগ ছ্থারা অর্থাত 
মিখ্যাকথন পরিত্যাগ দ্বারা [ আত্মাকে ] লাত করিতে হয--পাঁইতে 

হয়। পিচ ইন্দিয় ও মনের একাগ্রতারপ তপস্থা দ্বারা : কারণ 

স্থৃতিত্ে আছে-.মন ও ইঈন্দিয়সযূতের মে. একাগ্রতা, তাহা 

টি রিটিও সাত বাজ লিসানি নাগ 
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করে বলিয়া উহাই উৎকৃষ্ট সাধনরূপ তপস্যা ; কিন্ত তশ্তিন্ 
চান্দ্রায়ণাদি [এখানে তপস্ত| ] নহে। এই আত্মাকে লাভ 
করিতে হইবে সর্বত্রই এই কথার সম্বন্ধ আছে। সম্যক্ জ্ঞান 
দ্বারা--বথাবথরূপে আত্মদর্শন দ্বারা, ক্রন্ষচর্য্য দ্বার! অর্থাৎ মৈথুন- 
পরিত্যাগ দ্বারাঃ নিত্য অর্থ-সব্বদা; নিত্য সত্য দ্বারা, নিত্য তপস্যা 
দ্বারা, নিত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা; এইরূপে মধ্যরস্তী দীপের ন্যায় একই 
নিত্য শব্দের সর্ববত্র সম্বন্ধ করিতে হুইবে॥। পরেও বলিবেন যে, “বে 

সকল ব্যক্তিতে কৌটিল্য, অসত্য ব্যবহার নাই এবং মায়া ( ছল) 
নাই” ইতি । যাহাকে এই সাদনসমূহ দ্বারা লাভ করিতে হইবে,সে্ট 
আত্মা কোথায় আছেন ? এতছুত্তরে বলিতেছেন-_অন্তঃশরীরে অর্থাৎ 

শরীরের মধ্যে হত-পদ্মাকাশে € জ্যোতির্ময়-_ন্বর্ণবর্ণ ও শুভ্র অর্থাৎ 
শুদ্ধ (নির্দোষ )3 ক্ষীণদোষ অর্থাং যাহাদের চিত্বগত ক্রোধাদি মল 
দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ; সেই সকল যতি অর্থাৎ যত্ধপরায়ণ সঙ্গ্যাসি 
'গণ যে আত্মাকে উপলব্ধি করিয়৷ থাঞ্ষেন , সেই আত্মাকে সন্ন্যাসিগণ 
সর্ধবকালীন সত্যাদি সাধনের দ্বার! লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু সাময়িক 
সভ্যাদি সাধন-সমুহ ধারা লাভ করেন না! উক্ত সত্যাদি সাধনের 
প্রশংসার্থ এই অর্থবাদ উক্ত হইল ( ১৭) 0৫০॥৫॥ 

সত্যমেব জয়তে নানৃতং 

সত্যেন পন্থা বিততে। দেবযানঃ। 
যেনাক্রমস্তযষায়া হ্যাপ্তকামা। , ৃ 

_. যন্ত্র তত সত্যন্থ পরমং নিধানমূ ৪৫০1৬ 
_ সত্যম্ ( অনৃতত্যাগঃ, অর্থাৎ সত্যবাদী ) এব (নিশ্চয় ) জয়তে ( জয়তি 

র্কোৎকর্ষেণ বর্ধতে ) অনৃতং ( অসতাৎ, অর্থাৎ অনুতবাদী ) ন [জয়াত], অর্থাৎ 

0৭) তাৎপধ্য--ফোন বিধিবাক্যের প্রশংসাপর কিবা কোন নিষেধ ৰাক্য্ 
নিষেধের নিঙ্গাবাগ্রক বাক)কে 'জর্থবাদ? বাক্য বলে। অর্থবাদ বাকোর স্বার্থে কোন 
কাপর্ধয নাই, বিধি ও লিবেওধর .শক্কি-বঞ্ধনই উহ্থার উদ্দেস্ত ॥ 



৪৬ মুণ্কে।পনিধৎ | প্রথম: 

পরাজয়তে ] | "[ যতঃ] বিততঃ ( বিস্তীর্ণঃ) দেবযানঃ (দেববানসংজ্ঞক উত্ত- 

রায়ণঃ ) পৃন্থাঃ সত্যেন [ লভ্য ইতি শেষঃ ]) হি (নিশ্চয়ে ) আপ্তকামাঃ (বীত. 
প্ৃহাঃ ) খষয়ঃ যেন (দেবযানাখ্যেন পথা ) হত্র (যন্মিন্ স্থানে ) সত্যন্থ সোধন- 
কতন্ত ) পরমং (প্রর্কঃৎ) নিধানং ( পুরুযার্থলক্ষণৎ ফলং ) [অস্তি ], তত্র 
আক্রমস্তি ( আক্রমস্তে, গচছস্তি ) [স সত্যেন বিততঃ পন্থা ইতি সন্বস্ধঃ ] 0৫51৬ 

সত্যেরই জয়, অসত্যির নহে; কারণ, দেবধান নামক বিস্তীর্দ পথ এই সত্য 
দ্বারাই লাভ করা যায়; মাগ্ুকাম (বাসনাবিহীন ) খধিগণ যে পথ দ্বারা সত্যের 
পরম উৎকৃ্ নিধান বা কল যেখানে আঁছে, সেখানে গমন করেন ॥৫০1৬ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

সত্যমের সত্যবানেব জয়তে জয়তি, নানৃতৎ নানুতধাদীত্যথঃ | ন হি 
সত্যাকৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানা শ্রতয়োঃ জর; পরায়! বা সম্ভবতি | প্রসিদ্ধং 

লোকে সত্যবাদিনা অনৃতবান্থতিভূয়তে, ন বিপধ্যয়ঃ ; অতঃসিদ্ধং সত্যন্ত বলবৎ. 

সাধনত্বম্। কিঞ্চ, শান্ত্রতোহপি অবগম্যতে সত্যন্ত সাধনাতিশয়ত্বম। কথম্ ? 

সত্যেন বাতৃতবাদব্যবন্থয়! পন্থা €দবযানার্থেয (ততো বিশীর্ণঃ সাতত্যেন 
প্রবৃত্বঃ, যেন পথা! হি আক্রমস্তি আর্রমস্তে খষয়ো দর্শনবস্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহস্কার- 
দস্তানৃতবর্জিতা হ্যাপ্তকামা বিগতহফাঃ*সর্বতো। হত্র যশ্মন্, তৎ পরমার্থতত্বং 

সত্যন্ক উত্তমসাধনন্ত সম্বন্ধি সাধ্য পরমৎ প্ররুষ্ট২ নিধানং পুরুযার্থরূপেণ 

নিধীয়তে ইতি নিধানং বর্ততে । তন্ত্র চ যেন পথ৷ আক্রমস্ত্ি, স সত্যেন বিতত 

ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধ: ॥৫১1১। 

তাহ্যান্থবাদ। 

সত্যই অর্থাৎ সত্যবান্ই জয় লাভ করেন, অন্ত অর্থাৎ মিথ্যাবলম্থা 

নছে। কেন না, পুরুষে অনাশ্রিত কেবলই সত্য ও মিথ্যার জয় 

কিংবা পরাজয় কখনই সম্ভব হয় না; লোক-ব্যবহারেও প্রসিদ্ধ আছে 

ষে,সত্যবাদিকর্তৃক মিথ্যাবাদী পরাজিত হয় ইছার বৈপরীত্য হয় না।' 
অতএব সত্যের প্রবল সাধনন্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষতঃ সাধনমধ্যে 
সতেচুর হে সর্বে্াৎকৃষ্টভা, তাহা শাস্ত্র হইতেও জানা যায়। কিন্ত 
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প্রকারে ?-__সতা অর্থাৎ যথার্থ-কথনে নিষ্ঠা দ্বারা দেবযান- নামক পথটি 

বিতত অর্থাং অবিস্টিন্নভাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছে । আপ্তকাম, অর্থাঁু 

সর্বভোভাবে ভোগতৃষ্ণারহিত খধিগণ অর্থাৎ কৃহক, মায়া, শঠতা, 

অহঙ্কার, দস্ত ও (১৮) অসত্যবগ্িত দ্রষ্টগণ ফেখানে উৎকৃষ্ট সাধন 

সত্যের সাধ্য বা ফলন্পরূপ নেই পরমার্থ সত্য, সর্বেধৎকষ্ট-_-যাহ। 

পুরুষার্থ রূপে ( পুরুষের প্রার্থনীয় ফলরূপে )*নিহিত [ রক্ষিত ] হয়, 

তাহার নাম নিধান ; সেই নিধান বর্তমান আছে, তাহাতে যে পথ 

দ্বারা আক্রমণ করেন, তাহাই সেই সত্যলভ্য বিস্তীর্ণ পণ ॥ ৫১৬ । 

রৃহচ্চ তদ্দিব্যমচি তা ূপং 

সুন্ঘনাচ্চ তৎ সুন্ষম ৭" বিভাঁতি। 

দুরাৎ শদূতে তদিহান্যাণ। চ 

পশ্যতৎগিহৈব নিহিত” গু গাষ ॥- ৩|৭॥ 

[ ইদ্দানীং তন্ত ধর্শৎ স্বরূপঞ্চ বক্ত মুপ কমতে ] বিহৎ। ইত্যাদিনা। - তত (বর্গ 

বৃহৎ (মহৎ) দিব্যম 'আলৌকি কম, উক্িয়াদ্াগোচরম্ ) অচিন্ত্যরূপৎ । চিন্ত- 

ফিভূমশক্যৎ ) 6, [ কিপ | তৎ বন্ধ )ক্সাৎ চ( মপি) শক্ত (অতিশয় 

কুক্ষৎ ) বিভাতি ( পরকাশতে )। [তথা অজ্ঞানাৎ পক্ষে | তৎ( রঙ্গ) দূরাৎ 

সুদূর / অতিশয়বি প্রকু্টদেশে, ) [ পর্ততে 1) [ জ্ঞানিনাৎ পুনঃ ] ইহ ( দেহে ) 
অস্তিকে চ( সমীপে চ | বর্ততে 11 পশ্ঠৎস্থ ( তদ্দশিষু চেতনেযু জনেষু) ইহ 

( দেহে ) এব গুহার়াং ( গৎপদ্মে ) নিহিতং ( নিশ্চয়েন স্থিতমন্তি ইত্যর্থঃ ) ॥ 
সেই ব্রহ্ম মহৎ অলৌকিক ও অচিন্ত্-্বরূপ ; তিনি নুক্ম হইতেও সুক্মতর 

এবং তিনি দুর ,হইতেও দূরবর্তী, অথচ সমীপেও প্রকীশ পান। বিশেষতঃ 
(১৮) তাৎপধ্য--কৃহকং--পরবঞ্চনং ৷ অস্তরন্যর্থং গৃহীত্ব। বহ্থিরন্থাপ্রকাশনং-_ 

মায়া। শাঠ্যং-- বিভবান্থসাদেণ অপ্রদানম্। অহগ্কা-+--মিথ্যাভিমান2। দস্তঃ__ ধশ্মধবজি- 
ত্বমূ। আনৃতম্-_-অবথাদৃষ্টভ'দণম | [ মানন্গগিরিঃ ]। 

কৃহক অর্থ_-পরকে বঞ্চনা কর! । মায়! অর্থ--মনে একরকম ভাব রাখিয়া বাহিরে 
তাহার অন্তরকম প্রকাঁশ করা। শাঠ/--সম্পদের অনুরূপ দান ন কর!। অহঙ্কার__ 
মিথ্যা অভিমান | দ্ত_-ধশ্শের চিহ্চ ধাবণনাত্রে পাম্সিক বলিয়! পরিচয় দেওয়া । আনা্ত-. 
অনুভবের বিপরীত. মিথ্যা! কথা বলা। শ 

চে €ও 
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দক্নক্ষম চেতন পদার্থে তিনি এই শরীরেই-_-গুহাতে _-হৃৎপন্সে নিহিত 
আছেন ॥৫৩1৭। 

শাঙ্কর-ভাষাম্। 
কিং তৎ কিংধর্মকং তত? ইতাচ্যতে -বুহচ্চ তন্মহচ্চ তৎ প্ররুতং বরহ্ষসত্যাদি- 

সাধন সর্বতো বযাপতত্বা ! দিপ্যৎ সবম্প্রভমনিক্দ্রিয়গোচরম্, অতএব ন চিন্তয়িতুৎ 
শক্যতেহন্য রূপমিত্যচিন্্যরূপম | হ্সাদাকাশাদেরপি তৎ সুক্মতরং, নিরতিশয়ং 
হি সৌন্ষমন্ত সর্বকারণত্বাৎ,বিভাতি বিবিধমাদদিত্য-চন্্রীগ্ধাকারেণ ভাতি দীপ্যতে। 
কিঞ্চ, দূরাৎ বিপ্রকষ্টদেশাৎ সুদূরে বিপ্রকুষ্টতরে দেশে বর্ততে অবিছ্ষামত্যন্তা- 
গম্যত্বাৎ তদ্বন্দ। ইহ দেঠেইন্মিকে সমীপে চ, বিদ্ষামাত্মত্বাৎ। সর্বান্তরত্বাচ্চাকাশ- 
স্তাপান্তরশ্রতেঃ | ইহ পশ্ৎস্ত চেতনাবস্িত্যেতৎ, নিঠিতধ স্থিতং দর্শনাদিক্রিয়া- 
বন্ধেন যোগিভিল ক্ষ্যমাণম। ক? গুহায়াৎ বুদ্ধিলক্ষণায়াম। তত্র হি নিগৃঢৎ লক্ষ্যতে 
বিশ্বপ্তিঃ, তথাপ্যবিস্তয়! সংবৃতৎ সং ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বপ্তিঃ ॥ ৫৩ ॥ ৭ ॥ 

ভাষ্যানুবাদ 

তিনি কে এবং তাহার ধণ্ম কি'? তাহা এখন কথিত হইতেছে__ 
প্রস্তাবিত ব্রহ্ম বস্্রটি,ধাহাকে সত্যাদি সাধন দ্বার লাভ কর! যায়, এই 
কারণে তিনি বহত্_মহত*দিব্য _স্বপ্রকাশ-_ইন্দ্িয়ের অগোচর এই 
জন্যই তাহার রূপ চিন্ত। করিতে পার! যায় না; তজ্জন্য তিনি অচিজ্তা- 
রূপ, সুক্মম আকাশাদি অপেক্ষাও তিনি স্বক্ষমতর. অর্থা স্থুলসুক্ষা 
সর্বববস্তরই কারণ $ এই নিমিত্ত তাহার সুক্ক্তা সর্বাপেক্ষা অধিক | 
এইরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন__আদিত্য-চন্দ্রাদির আকারে 
নানাভাবে দীপ্তি পাইতেছেন । আরও,সেই ব্রহ্ম বিষ্াহীনদিগের পক্ষে 
সর্বতোভাবে অগম্য : এই জন্য দুর হতেও অর্থাৎ ধ্যবহিত দেশ 
হইতেও দূরে (ব্যবহিত দেশে) বর্তমান । অথচ সমীপে- এই দেহেও 
বর্তমান ; কেন না, তিনি জ্ঞানিগণের আত্বস্বরূপ ; [ আত্মা অপেক্ষ। 
নিকটে আর কেহ নাই | এব: সর্বববস্তর অন্তরস্থ কারণ ; আ্তিতে 
তাহাকে আকাশেরও অন্তরস্থ বলা আছে। ইহ লোকে পশ্যং 
অর্থাৎ, চৈতন্তসম্পন্ন বগ্জুতে হিহিত--স্থিত, অর্থা যোগিজন- কর্তৃক 
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দর্শনাদি ক্রিয়া-বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হন, কোথায়? না-_গুহায় _ 

বুদ্ধিতে। কারণ, জ্ঞানিগণ সেখানেই নিগৃঢ় বলিয়া অনুভর করিয়া 

থাকেন ; কিন্ত তথাপি অবিদ্া় আবৃত থাকায়, তিনি সেখানে 

থাকিলেও অজ্ঞ লোকের! তাহাকে দেখিতে পায় না ॥৫৩॥৭1 

ন চক্ষু! গৃহতে নীপি বাচা 

নান্যেদ্দেবৈস্তগিসা কন্মণ। বা'। 

জ্ঞানগরসাদেন বিশুদ্ধসব- 

স্ততন্ত তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ 1৫80৮। 

| তৎ আম্মতত্ব, ] | রূপাগ্ভাবাৎ ] চক্ষুষা ন গৃহাতে ; [ অনিবাচ্যত্বাৎ ] 
বাচা বচনেন ন। গৃহতে )) অন্ঠৈঃ দেবৈঃ ( ইন্দরিয়ৈঃ) ন [ গৃহাতে ],) তপন! 

( তপশ্চরণেন ) কম্মণ! ( অগ্রিহোত্রাদিনা ) বা (অপি) ন গৃহাতে]; [তহিকেন 

গৃহাতে ? ইত্যাহ !-__[ আদৌ | জ্ঞান-প্রসাদেন ( রাগাদি-মলাপনয়নাৎ আানত্য 

ুদ্ধিবৃত্তেঃ যঃ 'প্রসাদঃ নৈম্মল্যৎ, জেল) |বশ্ুদ্ধস ৰঃ ( নিশ্ধলান্তঃকরণঃ ) [ভবতি ]; 

ততঃ (তচ্মাহং অনন্তর€ ) ধ্যায়মানঃ . চিন্তুয়ন্ সন) তৎ (প্রক্কতৎ ) নিষষলৎ 

(নিরবয়বম্ আত্মানং ) পণ্ঠতে $ পশ্ততি,সাক্ষাৎকরোতি ইতার্থ;ঃ )॥৫91৮1 

রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষু ঘারা গ্রহণ করা যায় না|; অনির্বচনীয় 

বলিয়। বাক্য ছারা গ্রহণ করা যায় না; অপর হন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও গ্রহণ করা 

বায় না এবং তপন্তা কিৎবা অগ্রিহোত্রাদি কম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পার! যায় 

ন1; পর্ত জ্ঞানের প্রণ্নতা দ্বারা বিশুদ্ধচিন্ত হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে 

করিতে সেই নিল আত্মাকে দর্শন করিফ়া থাকে ॥ ৫৪1৮। 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

পুনরপি অসাধারণেহপি অসাধারণৎ তছুপলব্িসাধনমুচ্যতে - যন্মাৎ ন চ্ষুষা 

গৃহৃতে কেনচিদপি অরূপত্বাৎ নাপি গৃহাতে বাচ৷ অনভিধেয়ত্বাৎ, ন চান্তৈর্দেবৈঃ 

ইতরৈঃ ইন্দ্িয়ৈঃ | তপনঃ সব্জপ্রাপ্ডিসাধনত্বেংপি ন তপসা গৃহাতে | তথ! বৈদিকেন 

অগ্নিহোত্রাদিকশ্ম্ণা প্রসিদ্ধমহত্বেনাপি ন গৃহতে। কিং পুনস্তস্ত গ্রহণসাধন- 

মিত্যাহ।__জ্ঞান প্রসাদদেন আত্মাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সর্বপ্রাণিনাৎ জ্ঞানং 



১০৯ মুণ্ডকোপনিষৎ। প্রথমঃ 

বাহাবিষয়রাগাদিদোফ-কণুবিতম অপ্রসন্নম্ অশুদদং সৎ নাবাবোধয়তি নিত্যসঙ্লিভিত- 

মপি আগ্থতত্বং, মলাবনদ্ধমি ধাদর্শং, বিলুলিতদিব সলিলম্। তদ্যদ! ইন্দ্রিয়বিষয়- 

সসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্/।পনয়নাৎ মাদর্শসলিলাদিবৎ প্রসাদিতৎ স্বচ্ছৎ শান্তম্ 

অবতিষ্ঠতে, তদা জ্ঞানস্ত (প্রসাদঃ স্তাৎ। তেন জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসতঃ 

বিশুদ্ধান্ঃকরণো যোগ্যো বঙ্গ দ্টৎ যন্মাৎ, ততঃ তন্মাতু, তমাজ্মানং পঞ্ততে 

পশ্ততি উপলভতে নির্ধলং ,সর্বাবয়বভেদবজ্জিতৎ ধ্যায়মানঃ সত্যার্দিসাধনবান্ 

উপসংঙতকরণ একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানঃ চিন্টয়ন্ ॥ ৫৮।৮ 

উবার ] 

পুনর্নার তাহার উপলন্গির অসাধাগণ সাধনের মধ্যেও আবার 
অসাধারণ ( বিশেষ ) সাধন বলিতেছেন। যেহেতু রূপ না থাকায় 

কেহই তাহাকে চক্ষু দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না,অনির্নবচনীয়ত। হেতু 

বাক্য দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারে না,অপর ই.গ্য়পমূহ দ্বারাও নহে। 

তপস্তা সর্ধব-প্রাপ্তির সাধন হইলেও সেই তপস্থা দ্বারা গ্রহণ কর! যায় 

না। সেইরূপ প্রসিদ্ধ মহিমান্বিত বেদোক্ত অগ্নিভোভাদি কর্ম দ্বারাও 

গ্রহণ কর! যায় না। ভাল, তাহানুক গ্রশ্: করার উপায় কি? এই 

আকাজ্ষায় বলিতেছেন জ্ঞানপ্রসাদ দ্বারা ; অভিপ্রায় এই যে;সমস্ত 
প্রাণীর জ্ঞানই স্বভাবতঃ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ/কিস্ত, তাহা 

হইলেও জাগতিক বিষয়ে আসক্তি-প্রভৃতি দোষ বশতঃ মলিন:দর্পণের 

ম্যায় এবং কলুষিত জলের ম্যায় অপ্রীসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার ফলে 
নিত্যসন্নিহিত আত্মাকেও উপলব্ধি করিতে সমথ হয় না । [ন্চ্ছ আদর্শ 

ও সলিলের ন্যায় সেই জ্ঞান আবার যখন বিষয়েক্দিখ সম্বন্ধজনিত 

রাগাদি মলোত্গন্ন কলুষতা৷ শুন্য হইয়া প্রসন্ন, নিম্মল ও শান্ত ভাবে 

অবস্থান করে, তখনই জ্ঞানের প্রসন্গতা হয়। যেহেতু সেই জ্ঞান- 

প্রসাদ দ্বার! বিশুদ্ধচিশু পুরুষই ব্রহ্ম দর্শন করিতে উপযুক্ত, সেই হেতু 

ধ্যায়মান হইয়। অর্থাও [পৃবেবাক্ত]) সত্যাদি সাধন-সম্পন্ন, সংযতেক্দিয় 

হইয়! একাগ্র মনে ধ্যান_চিন্তা করিতে করিতে,নিক্কাম অর্থাৎ সর্বব- 
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প্রকার অবয়বভেদ রহিত সেই আত্মাকে দর্শন করেন, অর্থাৎ উপলৰি 
করিয়া থাকেন ॥৫৪॥৮| | 

এযোহণুরাত্মা। চেতপ। বেদিতব্যে! 

যন্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা মংবিবেশ। 

প্রাণৈশ্চিতং সর্বমোতং প্রজানাং" 

যন্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা 1৫৫0৯ 

প্রাণঃ ( বাফুঃ) বশ্মিন( শরীরে ) পঞ্চধা (প্রাণাপানাদিরূপেণ " সংবিবেশ 

। সম্যক্ প্রবিষ্টঃ) ( অস্তি | তিশ্মিন শরীরে ] এষঃ অণুঃ। সন্ষঃ দ্দ্দেযিঃ ) আত্মা 

চেতসা ( বিশুদ্ধেন জ্ঞানেন ) বেদিতব্যঃ! গ্রাতব্যঃ )। প্রজ্ানাৎ । জনানাৎ ) 

সর্ঘৎ চিন্তং ( মন্তঃকরণং ) প্রাণৈ: (হন্দ্িয়ৈঃ সহ) [তেন চেতসা | ওতং 

(ব্যাপ্ত) [অগ্তি ! যম্মিন চ ( চিন্তে ) বিশুদ্ধ ( নিশ্মীলে সাত) এযঃ ( প্ররুতঃ 

আত্মা ) বিভবতি ( আত্মানং প্রকাশয়তি, ) ॥৫৫1৯ 

প্রাণবাযূ প্রাণাপানাদি পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়! যে শরীরে সম্যক্রূপে 

প্রবি্ আছে, সেই শরীরেহ উত্ত হঙ্ম আত্মাকে জ্ঞানর দ্বারা জানতে হইবে। 

প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণ হন্ধরিয়বর্গের সহিত সেই চেতন1 দ্বারা পরিব্যাপ্ত 

রহিরাছে ; সেই অশ্গঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই উঞ্চ আত্মা আপনার স্বরূপ প্রকাশ 

করেন ৫৫1৯1 

শাঙ্কর-ভাষ্)ম্। 

ষমাত্মানম্ এবং পষ্টতি এযোহণুঃ সুশ্ঃ আত্ম! চেতস৷ বিশুদ্ধজ্তানেন কেবলেন 

বেদিতব্যঃ। ক!সৌ? যন্মিন শরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন 
সংবিবেশ সম্যক্প্রবিটঃ, তশ্িন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা৷ জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কীদৃশেন 

চেতস! বেদিতব্যঃ? ইত্যাহ--প্রাণৈঃ সহেগ্স্িয়েঃ চিত্ত সর্বমস্তঃকরণং প্রজা- 

নাম্ ওতৎ ব্যাপ্তৎ যেন ক্ষীরমব ন্নেহেন, কাষ্ঠমিব চাঞ্সিনা । সর্ববং হি প্রজানামস্তঃ- 

করণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে । যন্মিং্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্কে গুদ্ধে 

বিষ্বতি এষ উক্ত আত্মা বিশেষেণ স্বেনাত্মনা বিভবতি আত্মানং প্রকাশিয়- 

তীত্য্৫থঃ 1৫৫1৯1 



১৪২ মগ্ডকোপনিষৎ। প্রথম; 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

পূর্ববকথিত প্রণালীতে বে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন, তাহ 
অণু--স্থঙ্ষম ; চেতস্ অর্থাৎ কেবলই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বার তাহাকে 

জানিতে হয়। তিনি কোথায়? প্রাণবায়ু পঞ্চধ। অর্ধাং প্রাণাপানাদি 

বিভিম্নাকারে হে শরীরে সম্যকৃরূপে প্রবিষ্ট আছে, সেই শরীরেই, 
হৃদয়মধ্যে জ্ঞানের দ্বার! জানিতে হইবে । কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা 
জানিতে হইবে, তাহ। বলিতেছেন*_নেহ--নবনীত দ্বার! ক্ষীর যেরূপ 

এবং অগ্নি দ্বারা কান্ঠ যেরূপ, সেইরূপ প্রজাগণের সমস্ত চিত্ত অর্থাৎ 

অস্তঃকরণ হীঁন্দ্রয়নিচয়ের সহিত যাহ! দ্বারা ওত (ব্যাপ্ত) রহিয়াছে; 

কারণঃসংসারে প্রাণিগণের সমস্ত অন্তঃকরণই সচেতন বলিয়। প্রসিদ্ধ | 

যে চিত্ত শুদ্ধ হইলে -ক্লেশাদি দোষ রহিত হইলে পর এই পূর্বব- 
কথিত আত্ম! বিশেষরূপে নম্বরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন । ৫৫॥৯॥ 

যংযং লোকং মনসু! সংবিভাতি 

বিশুদ্ধসত্ত্ঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। 

তং তং লোৌকং জয়তে তা ংশ্চ কামাং- 

স্তম্মাদাত্মজ্ঞং হাচ্চয়ে দৃভূতিকামঃ ॥৫ ৬ ১০॥ 

ইত্য্বববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়-মুণ্ডকে 
প্রথম? খণ্ড ॥১॥ 

[ ইদানীৎ বিস্তাফলম্হ ] বংযমিত্যাদিনা। বিশুসত্বঃ (শুদ্াস্তঃকরণঃ আত্মজঞঃ, 

মনসা যখ যং লোকং। স্বর্গাদিকং) সংবিভাতি ( সংকল্পয়তি, স্বশ্মৈ পরশ্ধৈ বা 

চিন্তয়তি ), যান্ কামান ( ভোগান) চ ( অপি, কাময়তে (প্রার্থ়তে )) [সঃ] 
তৎ তং (স্বসংকল্পিতং লোক তান্ (প্রাধিতান্) কামান ( ভোগান্ ) চ জয়তে 
(নভতে )। তন্মাংৎ[হেতোঃ ] ভূতিকামঃ ( আত্মনঃ কল্যাণম্ ইচ্ছুঃ জনঃ) 

আত্মজ্ং ( পুক্রুষং ) অগ্চয়েং হি ( পুজয়েৎ এব ) ॥৫৬১০। 

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ যে যে লোক (ন্বর্গাদি স্থান ) মনে মনে কামনা করেন, 



খওঃ।] তৃতীয়-মুণ্ডকম্। ১৩ 

এবং ষে সমস্ত কাম্যবিষয় প্রার্থনা করেন; তিনি সেই সমন্ত'লোক ও সেই 

সম্ত কাম্য বিষয় জয় করেন অর্থাৎ পাভ করেন ; অতএব, নিজের কল্যাণেচ্ছু 

ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অষ্চন! করিবেন ॥ ॥৫ ১০ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

ষ এবমুক্তলক্ষণং সর্বাত্মানমাত্মত্বেন প্রতিপন্স্তস্ত সব্বাজ্খত্বাদেব সর্বানাপ্তি 

লক্ষণ ফলমাহ-_ বং ষৎ লোৌকং পিত্রাদিলক্ষণৎ মনসা" সংবিভাতি সঙ্গ্লয়তি 
মহামন্তশ্রৈ বা ভবে ইতি, বিশুদলব্বঃ ক্ষীণকেশ আত্মবিং নিশ্বলান্তঃকরণঃ, 

কামরতে ষাংশ্চ কামান প্রীর্থয়তে ভোগান্ঠ তৎ তৎ.লোকৎ জয়তে প্রাপ্োতি 
তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্লিতান ভোগান। তন্মাৎ বিছ্ধঃ সত্যসন্কল্নত্বাৎ আত্মজ্ঞম্ 

আত্মজ্ঞানেন বিশুদ্বান্তঃকরণং হাচ্চয়েৎ পৃজয়েৎ পাদ প্রক্ষীলন-শুশ্রাযানমন্কারা- 

দিভিঃ ভূত্তিকামো বিভৃতিমিচ্ছুঃ। ততঃ পৃজাভ এবাসৌ।॥ ৫৬ | 

ইতি তৃতীরমুগ্ডকে প্রথনথণ্ডভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ 

ভাষ্যাঙ্বাদ। 

যিনি পুবেবাক্ত প্রকারে উক্তলক্ষণ সব্বাত্মাকে আত্মস্বরূপে 

জানেন, তাহার সববাত্মকতাঁ-নিবন্ধনহ যে সর্ববফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা 

বলিতেছেন-_বিশুদ্ধসন্ত্ব অর্থাৎ ক্ষীণরেশ-_ নিশ্মলান্তঃকরণ আত্মজ্ৰ 

ব্যক্তি মনে মনে পিতৃলোক প্রভৃতি যে ষে লোক সংকল্প করেন__ 

“আমার (নিজের ) কিংবা অপরের হউক, এইরূপ কামনা করেন 

এবং যে সমস্ত কাম--ভোগ্য বিষয় কামন! করেন- প্রার্থন। করেন; 

[তিনি ]সেই সেই লোক জয় করেন- প্রাপ্ত হন এবং সেই 
সমস্ত সংকল্লিত ভোগও [ প্রাপ্ত হন ]। সেই হেতু-_বিদ্বানের সত্য- 

সংকল্পত্ব হেতুই ভূতিকাম অর্থাৎ এশ্বধ্যলাভেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞকে-- 
আত্মজ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষকে- অর্চনা করিবেন অথাৎ 

পাদপ্রক্ষালন শুজীষা ও নমস্কারাদি দ্বারা পুজা করিবেন ; সেইজন্য 
তিনি পূজার যোগ্য ॥& ৬1১০॥ 

ইতি তৃতীর মুণ্ডকে প্রথম থণ্ড ভাব্যানুবাদ সমাপ্ত । 



তৃতীয় মুগুডকে। 
দ্বিতীয়; খণ্ডঃ। 

পপি 

স লেদেতংপরমং রঙ্গ ধাম 

যন্ত্র বিশ্বং নিহিত্তং ভাতি শুভ্রম্ | 

উপাসতে পুরুষং যে হাকাঁম- 

স্তে শুক্রমেতদতিৰর্ততন্তি ধীরাঃ ॥৫৭॥ ১॥ 

সঃ (আত্মজ্ঞঃ পুরুষঃ) এতৎ (প্রসিদ্ধং ) পরমং সের্বোতকৃষ্টং) ব্রহ্ম । ব্রহ্মরূপং 

ধাম € সর্ধবজগদাশ্রয়ং) বেদ ( জানাতি ), ত্র (যশ্মিন্) (ক্রদ্গধায়ি ) বিশ্বং 

(জগৎ) নিহিতম্ (স্থাপিতম )[ অস্ত্রি) [যচ্চ] গ্ত্রং( শুদ্ধং) ভাতি 

( স্বীয়জ্যোতিষা প্রকাশতে ) অথবা, বিশ্ব যত্রর্ণনহিতং [সৎ] ভ।তি ( সন্রপেণ ) 

প্রকাশতে | শুভ্রমিতি পদং পুরুষমিতান্ত বিশেবণৎ ] যে (জনাঃ ) অকামাঃ 

( ভোগতৃষ্ঞারহিতাঃ সন্তঃ) [ তং] পুরুষম্। মাত্মজ্ঞম্ ) উপাসতে ( সেবস্তে) তে 

ধারাঃ ( ধীমন্তঃ ) এতৎ ( প্রসিদ্ধং ১ শক্রৎ ( শুক্র-পরিণাম-ভূতৎ শরীরম্ ) 

অতিবর্তস্তি ( অতীত্য গচ্ছন্তি ) : ন সভৃয়োইপি জায়তে ইত্যাশয়ঃ ]॥৫৭1১। 

সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ এই সর্বোত্রুষ্ট জগদা শ্রয়ীভূত ব্রন্ধকে জানেন যে 
ত্রঙ্দে অবস্থিত ভইয়া এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, যাহারা নিফাম হইয়া! 

এই আত্ধন্ পুরুষের উপাসনা করেন, নিশ্চয়ই তাহারা এই ৪ শরীর 
অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥৫৭ ॥ ১ ॥ ৮ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

ষন্মাৎ সবেদ জানাতি এতৎ যথোক্তলক্ষণৎ ব্রঙ্গ পরমং প্ররুষ্টং ধাম সর্বব- 
কামানাম্ আশ্রয়মাম্পদং, যন্ত্র যন্মিন্ ব্রহ্মণি ধায়ি বিশ্ব, সমন্তং জগৎ নিহিত- 
মপিতং ; ষচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুন্রৎ শুদ্ধমূ। তমপি এবংবিধমাত্মজ্ঞং পুরুষং 
যে হি অকাম! বিভৃতিতৃষ্ণাবর্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং, তে 



খণ্ডঃ ] তৃতীয়-মুণ্ডকম্। ১৪৫ 

গুক্রৎ নৃবীজৎ যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণম্ অতিবর্তীস্ত অতিগ্্তি 

ধীরা বুদ্ধিমন্তঃ, ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি । “ন পুনঃ ক রতিৎ করোতি" ইতি 
জাতঃ। অতম্তৎ পূজয়েদিত্য ভি প্রায়: ॥ ৫৭1) 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

যেহেতু তিনি ( আত্মজ্ঞ ) পরম-উত্কষ্ট ধাম--সমস্ত কামনার 
আশ্রয় বা আস্পদ-স্বরূপ পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে জানেন, যে ব্রন্মরূপের 
মাশ্রর়ে বিশ্ব অর্থাং এই সমস্ত'জগণ্ড নিহিত অর্থাৎ অপ্িত [আছে ], 
এবং শুভ্র অর্থাৎ শুদ্বস্বরূপ যিনি স্বীয় জ্যোতিতে প্রকাশ পান। 

ধাহারা অকাম অর্থাৎ এশ্বরযস্পৃহাবজ্িত _সুমুক্ষু হইয়া এবংৰিধ 
আত্মজ্ঞ পুরুষকেও পরম দেবতারই ন্যায় উপাসনা করেন, সেই ধীর 
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই ষে, শুক্র অথাশড মনুত্যঙ্গলাভের বীজভূত এই 
যে প্রসিদ্ধ শরীরোপাদান (শুক্র, তাহা) অতিক্রম করিয়। যান । অর্থাৎ 

পুনর্র্বার আর যোনি প্রাপ্ত হন না। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন “সে 
আর কোথাও পুনর্ববাব রতি করে না” » অতএব, সেই আত্বজ্ঞকে 

পুজ। করিবে ৫৭॥১।॥ 

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ 

ম কামভিজীয়তে তত্র তত্র। 

পর্যাপ্তকামস্ত কৃতা ত্মনস্ত 

ইহৈব সন্দে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥৫৮/১॥ 
যঃ (জনঃ) মন্তমানঃ (বিষয় গুণান্ চিন্তয়ন্ সন্) কামান্ (ছৃষ্টাদৃষ্টভোগ্যবিষয়ান্ । 

কাময়তে প্রার্থয়তৈ ); সঃ [ জনঃ ] [ তৈঃ ] কামভিঃ ( কামৈঃ) তঙ্জ তত্র (যর 

ষত্র কামনা তবতি ) জায়তে ( উৎপদ্যাতে )। পধ্যাপ্তকামস্ত ( পূর্ণকামস্ক ) 

কতাত্মবনঃ (অবিস্তাদোযাপনয়াৎ প্রাপ্তাত্মযাথাথ্যন্ত ) তু পুনঃ) সর্ষে কাষাঃ 

 প্রবৃত্তিহেতবঃ ভোগেচ্চাঃ ) ইহ € অশ্বিন জন্মনি ) এব (নিশ্চয়ে ) প্রবিলীয়স্তি 
( প্রবিলীয়ন্তে, নশ্স্তীত্যর্থ: ) 1৫৮২1 

যে ব্যক্তি বিষয়ের গুণাবলী চিন্তা করিয়া কাম্য বিষয়সমূহ প্রার্থনা করে; 
সে কামন! দ্বারা | আকুষ্ট হইয়াই যেন ] পেই সকল প্রাথিত স্থানে জন্ম 

হাত করিয়া থাকে | পক্ষান্তরে, ধার কামনারাশি পুর্ণ হইয়াছে, এবং আত্মার 

5 | 



১০৬ মুণ্ডকোপনিষং। [ দ্বিতীয়: 

বথার্থ রূপ গ্রকটীকৃত হইয়াছে, তাহার সমন্ত কামনা এখানেই বিলীন হইর' 
বায় ॥৫৮২1 

শাঞ্কর-ঠাথ্যম্। 
মুমুক্ষোঃ কামত্যাগ এব গ্রধানং সাধনমিত্যেতদর্শয়তি ।--কামান্ যে! 

ৃষ্াদৃষটেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্তমানঃ ত্গুণাংশ্চন্তয়ানঃ প্রার্থমতে, লস তৈঃ 

কামাভঃ কামৈঃ শমী ধন্প্রবৃত্তিহেতুতিঃ বিষয়েচ্ছারূপৈঃ মহ জায়তে তত্র তঞ্জ; 

যকতর যত্র বিষরপ্রান্তিনিমিগ্ কামাঃ কম্মন গুকুষং নিয়োলয়স্তি, তত তত্র তেযু 

তেযু বিষয়েযু তৈরেব কামৈর্কেটিতো জ'য়তে। যন্ত পরমাথতন্ব বজ্জানাং 
পধ্যাপ্তকাম আত্মকামত্বেন পরি সমস্ততঃ আপ্তাঃ কাম! যন্ত, তন্ত পর্যাপ্তকা মস্ত 

কুতাত্বনঃ আৰিস্তালক্ণাৎ অপররূপাং মপনীয় স্বেন পর্ণ রূপে" কৃত আত্ম 

বিদ্য়। যন্ত ত্য কৃতাতবনস্ত ইছৈ৭ তিষ্ঠতোব শবীরে সর্কে ধর্মবাধন্্ প্রবৃত্তিহেতবঃ 

গ্রবিলীয়ন্তি প্রবিলীমন্তে বিণয়মুপয1্ত নশ্রস্থীত'থ: | কামাঃ তজ্জন্ম-হেতুবিনাশ 

নজামস্ত ইত্যতি প্রায়ঃ ॥ ৫৮॥২ 

ভাষ্ানববাদ। 

মুমুক্ষু পক্ষে কামনা ত্যাগই যে প্রধীন সাধন, এখন তাহা! প্রদর্শন 
করিতেছেন-_যে ব্যক্তি কামসমূহ--এঁহিক ও পারত্রিক অভীষ্ট বিষয় 
সমূহ মনে করিয়া! অর্থাৎ সেই সকল বিষয়ের গুণ স্মরণ করিয়া কামনা 
করে-_-পাইতে প্রর্থনা করে, সেই ব্যক্তি, সেই সকল কামনার 

সহিত ধর্ম ও অধর প্রবৃত্তির হেতৃভৃ্ধ বিষয়-বাসনার সহিত সেই 
সেই স্থানে জন্মলাভ করে; বিষয়প্রাপ্তির নিমিত্ভূত কাঁমনাসমূহ 
পুরুষকে যে সকল কর্মে নিয়োজিত কারে, সেই সকল কামনায় 
পরিবেষ্টিত হইয়াই যেন সেই সমস্ত বিষয়ে জন্ম লাভ 'করিয়া থাকে। 
কিন্তু, যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় পর্যাপ্তকাম, 
অর্থাৎ একমাত্র আত্মবিষয়েই কামনা থাকায় ধাহার সর্ববদিকে 

( সর্ব্ববিষয়ক ) কামনাসমুহের প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই পর্যাপ্তকাম 

সেই পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্সার অর্থাণড অবিষ্ভাবশে আত্মা যেন অন্য রকমই 

হইয়! গিয়াছে যে, এখন বিষ্তা দ্বারা সেই রূপান্তরীভাব হইতে 

অপসারিত করিয়া, আত্মাকে ধিনি শ্রেষ্ঠ অর্থা স্বরূপাবস্থাপন্ন 
করিরাছেন, তিনিই কৃতাস্বাঁ; ত্রীহ্াব ধর্ম্মাধর্-প্রবৃন্থির হেত্ুতত : 



ধু; তৃতীয় মুণ্ডকম্। ১৪৭ 

সমস্ত কামনা এই শরীর সত্বেই বিলয় প্রাপ্ত হয়-_ বিনষ্ট হইয়! 

ষায়। অভিপ্রায় এই যে, জীবের সমস্ত জন্মহেতু বিনষ্ট হইয়। 

যাওয়ায়, কামনাসমূহ পুনর্ববার আর জন্মে না ॥৫৮৪২॥ 

নায়মত্বা। গ্রবচনেন লভ্যে। 

ন মেধয়। ন বহুন| শ্রগতেন। 

যমেবৈষ বৃথুতে তেন লভ্য- 
স্তন্তৈষ আত্মা বিরণুতে তনৃং স্বাম্ ।৫৯॥৩ 

অন্নং (প্রকৃতঃ আসা ) গ্রবচনেন শান্ববাখ্যানবাহুলোন ) লভ্যঃ (প্রাপ্তি 

যোঘঃ) ন[ ভবতি ] মেধরা ( শাস্বী থবা বণশক্ত]| ) ন [লভাঃ ভবতি] বন্ধন! 

( তুয়স। ) শ্রতেন ( গুরুমুখাঁৎ আবণেন ) | চ] ন[ লভাঃ ভবতি ]। [তছি কথং 

লভ্যঃ ? ইত্যাহ]_-এষঃ (উপাপকঃ) যম্ এব (পরমাত্মানং। বুখুতে (প্রাপ্ত মিচ্ছতি) 

তেন; বরণেন ) লত্যঃ [ পরমাস্ম। ইতি খেষঃ]1 অথনা, এষঃ (উপাসকঃ) 

(যমেব' বৃগুতে ( পরমাস্মানং প্রাপতমচ্থত)১1 'ঘম্ ইতি ক্রিনাবিশেষণন্থেইপি 

পু্্ং ছান'সম্ )। তেন ( বরণেন )[ অন্তৎ দমানম ]। আত্মা তন্রৈ (সাধক।য়) 

স্বাং(স্বীয়াং ) তনূং ( রূপং ) বিঃগুতে ( প্রকাএযুতীতার্থঃ ৷ ॥ 

এই আত্মাকে কেবল প্রবচন বা' শান্বদ্যাখা। দ্বারা! লাভ কর! যায় না 

মেধ! দ্বার নহে ; এবং বছবিধ শাস্ত্াধ্যয়ন ঘারাও লাভ করা যার না) পর 

এই উ্পাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই বরণ দ্বারাই তীহাকে লাত 

কর! যায়। অথবা, «ই উপানক যে, শ্াহাকে বরণ করেন, সেই বরণদ্বার৷ 

অথাৎ তাহাকে পাইবার জন্ত ষে তীব্র বাদনা, তাহ। দ্বারাই লাভ করা যায়। 

এই আত্ম! তাহার উদ্দেশে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়! থাকেন ॥১৯/৩। 

|] শাঙন্গব-ভাধাম্। 

যস্তেবং সর্বলাভাৎ পরণ আত্মলা ভঃ, তল্পাভা় গ্রবচনাদয় রা বানু 

ল্যেন কর্তব্যা ইতি প্রাপ্তে ইদমুট্যতে --যোহয়মাজ্ম। ব্যাখ্যাতঃ, যন্ত লাভ: 

পরঃ পুরুষার্থঃ নাসৌ বেদ-শাপ্রাধায়নব।ভুল্যেন প্রবচনেন লড্যঃ। তথ! 

ন মেধয়। গ্রস্থার্থধারণশক্ত্যা ন বছুন। শ্রুতেন-নাপি ভৃয়স! শ্রবণেনেতাথঃ। 

কেন তর্ধি লন্তা £তি? উচ্যতে,_যমেব পরমাস্মানম্ এষঃ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাণ্ড, 

মিচ্ছতি, তেন ব্রণেন এষঃ পরমাত্মা লগ্ডযঃ, নান্তেন সাধনাস্তরেগ,_ নিতা-* 

রবদ্বতাবত্বাৎ। কীদৃশৌহসৌ বিছুষ আজ্মলাভঃ ইতি উচাতে।__তশ্তৈষ আব্বা 
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অবিদ্থাসংদপ্াং স্বাং পরাং তনুং স্বাজ্মতবং স্বরূপং বিরখুতে প্রকাঁশয়তি, প্রকাশ 

ইব ঘাদির্বিগ্তায়া: সত্যামাবিভবতীভার্নঃ। তশ্মাদগ্তত্যাগেন আত্মলাত- 

প্রার্থ নৈব আত্ম-লা শ-সাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৯।৩| 

ভাল,এইরূপে সর্বলাভ অপেক্ষা যদি আত্মলাভ সর্বোত্তম হয়,তাহা 

হইলে তান্থার লাভের জন্য প্রভৃত-পরিমাণে প্রবচনাদি উপায় 

অবলম্বন কর! আবশ্যক; এইরূপ সিদধান্ত-সম্তাবনায় বলিতেছেন;-- 

যে আত্ম। বণিত হইল, এবং যাহার লাভই পরম পুরুষার্থ, এই আত্মা 
বহুপরিমাণে বেদশান্সের অধ্যয়নাত্মক প্রবচন দ্বারা লাভ-যোগ্য নহে । 

সেইরূপ ( কেবল ) মেধা দ্বারা অর্থাৎ গ্রন্থার্থের ধারণাশক্তি দ্বারাও 

নহে ॥ এবং বহু শ্রুত দ্বারা অর্থাৎ প্রভৃত-পরিমাণে শান্তর শ্রবণ 
দ্বারাও নহে (লাভযোগ্য হয় না)। তাহা হইলে, কিসের দ্বারা 

লভ্য ? তাহ! কগিত হইতেছে এই বিদ্বান পুরুষ নিশ্চয়রূপে যাহাকে 

বরণ করেন--পাইতে ইচ্ছ। করেন, এই পরমাত্বা সেই বরণ দ্বারাই 

লাভযোগ্য হন, অপর সাধন ধরা নহে ; কারণ তাহার স্বরূপ সর্বদাই 
লব্ধ আছে। বিদ্বানের এই আত্মলাভটি কি প্রকার ? তাহা কথিত 

হইতেছে--এই আত্মা অবিষ্তা-সমাচ্ছন্ন স্বীয় উৎকৃষ্ট তনু মর্থাৎ স্বীয় 

আত্মতত্ব-স্বরূপটিকে তাহার নিকট বিবুত করেন--প্রকাশ করেন, 

অর্থ. আলোকে ঘটাদি পদার্থের ন্যায় বিদ্যা (জ্ঞান ) উপস্থিত 

হইলেও [ আত্মম্বরূপ ] আবিভূতি হয় ( অন্ুভব-গোচর হয়)। 

অতএব, অপর সাধন ত্যাগ পুব্বক আত্ম-প্রার্থনাই আত্ম-লাভের 
সাধন, ইহাই ইহার তাশুপর্য্য ॥৫৯।৩। ও 

নায়মাত্া বলহীনেন লভ্যে। 

ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাং। 

এতৈরুপায়ৈর্ধততে যস্ত বিদ্বাং- 

স্তস্যেম আত্মা বশতে ব্রহ্ধধান ॥ ৬০1৪ 

[ইদনীম্ অন্যান্তপি তৎসহকৃতানি সাধনানি বক্তু পকমতো_ লামিত্যাদিনা | 

অস্বং ( বর্ণিতঃ ) আত্মা বলহীনেন ( আত্ম-নিষ্ঠাজনিত-বলরহ্বিতেন ) ন লত্যঃ 

গ্রমাদাৎ ( আত্মনিষ্ঠায়ামপ্রণিধানাৎ ) অলিঙ্গাৎ (সঙ্ন্যাসরহিতাৎ কেবলাৎ) 
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তপসঃ (জ্ঞানাৎ ) [ ষদ্বা, ] অলিঙ্গীৎ ( বৈরাগ্যাৎ ) তপসঃ ( কায়ক্লেশমাজজাৎ ) 

চ(অপি)ন [লভ্যঃ ]) য বিদ্বান (বিবেকী) তু (পুনঃ) এতৈঃ (উক্ত: 

বলা-প্রমাদরাহিত্য-সসন্নযাস-জ্ঞানৈঃ ) উপায়ঃ (সাধনৈঃ) যততে ( তৎপরঃ 

সন্ প্রার্থয়তে ); তশ্ত ( বিছুষঃ) এষঃ আত্মা ব্রহ্মধাম ( সর্বাশ্রয়তৃতং ব্রহ্ম ১) 

বিশতে ( প্রবিশতি ) ॥৬০।5। 

এই আত্মা বলহীন কর্তৃক লভ্য হয় না, এবং মাতনিষঠায় রনী কিংবা 

সংন্তাসরহিত তপন্ত| (জ্ঞান বা" কায়ক্লেশ ) হইতেও [ ইহার লাভ হয়] 

না। পরম্ধ, যেবিদ্ধান এই সকল উপায়ে (বল, অপ্রমাদ ও সংন্যাস-সহরুত 

তপস্তা দ্বারা ) যত্রপর হন, তাহার আত্মাই এই ব্রদ্ধরূপ আশ্রয়ে গ্রাবশ করিয়া 

থাকে ॥৬০1৪॥ 

শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

আত্মপ্রার্থনাসহায়ভৃতান্তেতানি চ সাধনানি বলা-প্রমাদ-তপাংসি লিঙ্গযক্তানি 

স্ন্যাস-মহিতানি। যন্মাৎ ন অয় স্্া বলহীনেন বলপ্রহীণেন আত্মনিষ্ঠাজনিত-বীর্ধ 

হীনেন লভাঃ; নাপি লৌকিকপুররপর্থানিবিষয়সঙ্গনিষিত্তাৎ প্রঘাদাৎ, তথা 

তপসে৷ বাপি অলিঙ্গাৎ লিঙ্গরহিতাৎ। তপোহত্র জ্ঞানম্; লিঙ্গং সন্যাসঃ ) সন্ন্যাস- 

রঞ্তাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যত ইতার্থঃ। এটুতঃ উপায়েঃ বলাপ্রমাদ-সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে 

তৎপরঃ সন্ প্রধততে। যস্ত বিদ্বান বিৰেকী আম্মধিৎ, তন্ত বিছষঃ এঘ আম্মা 

বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রন্মধাম ॥৬০1৪| 

ভাষ্যান্ুবাদ। 

বল, অপ্রমাদ ও লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ মন্যাস-সহিত তপস্যা, এ 

সমস্তও আত্ুপ্রার্থনার সহায়ভূত সাধন। ফে হেতু, এই আত্মা 

বলহীন কর্তৃক অর্থাৎ আত্ম-নিষ্ঠাসমুণ্পাদিত শক্কিহীন কর্তৃক লত্য 

নহে; আর এঁহিক পুত্র, পণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে আপক্কিজনিত প্রমাদ 

( অনবধানতা। ) দ্বারাও লভ্য নহে $ সেই অলিঙ্গ__চিহ্ন-রহিত 

তপস্তা। হইতেও [ লভ্য ]নহে। এখানে তপঃঅর্থ--জ্ঞান ; “লিঙ্গ 

অর্থ-সন্্যাস ; অর্থাৎ সন্্যাস-রহিত জ্ঞান হইতে লাভ করা যায় 

না। কিন্তু ষে বিদ্বান্-__বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিত ব্যক্তি তৎপর 

হইয়। এই সকল বল, অপ্রনাদ ও সন্ন্যাস-সহিত জ্ঞানরূপ উপায় 
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দ্বার [লাভ করিতে ] যত্ব করেম ; সেই বিদ্বানের আত্ম ত্রহ্মরূপ 

আশ্রয়ে মম্যক্ প্রবেশ লাভ করেন ॥৬০৪৪। 

সংপ্রাপ্যৈনমৃময়ে! জ্ঞানতৃপ্ডাঃ 

কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশীস্তাঃ। 

তে সর্ববশং সর্ববতঃ প্রাপ্য ধীরা! 

ুক্তান্নানঃ সবনমেলাবিশস্তি 1৬ 1৫॥ 

[ এন্ধপ্রবেশম্বরূপমাহ )- সতপ্রীপোতি। খষয়ঃ ( সম্যগ. দর্শনবস্তঃ ) এনং 

( পরমাস্মানং) সংপ্রাপ্য ( সম্যক জ্ঞাত্ব! ) জ্ঞানতৃপ্তাঃ ( তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্ডি- 

মাঁপন্নাঃ ) কৃতাত্মানঃ ( পন্ধাত্মস্বরূপাঃ সন্তঃ) বীতরাগাঃ ( বিষয়স্পৃহাশূন্তাঃ ) 

প্রশাস্তাঃ ( সংযতেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ)[ চ ভবন্তি || তে ধীরাঃ (বিবেকিনঃ) সর্বগৎ 

( সর্বব্যাপিনম আত্মানং ) সর্বতঃ প্রাপা ( লব্ধণ, আত্মনঃ সংসারিত্বদেভিত্বাদি- 

পরিচ্ছোম্ অপনীঘ ) দক্তা গানঃ ( নিত্যসমাহিতাঃ সন্তঃ) সর্বং সের্বাত্মকং শ্রন্ধ) 

আবিশস্তি ( গ্রবিশত্তি ) ॥১১। | ॥ 

দর্শন-শক্তিগম্পন্ন খষিগণ এই গরমাত্মাকে অবগত হইয়া, সেই আত্মদর্শনে 

পরিতৃপু হইয়া, বিশয়ম্পৃাহীন শান্তস্ব গাব হইয়া থাকেন । সেট ধীরগণ সর্ববতো- 

ভাবে সর্ধগতকে ( ব্রদ্ত্বভাবকে ) প্রাপ্ত হইয়া সন্বদ! সমাহিত-ভাবে থাকিয়া 

সর্ধেতেই প্রবিষ্ট হন ॥৬১/০॥ 
শাঙ্কর-ভাষ্যম্। 

কথৎ বর্গ বিশত ইতি উচাতে -সম্প্রাপ্য সমবগম্য এনম্ আত্মানম্ খষয়ো 

দর্শনবগ্তঃ তেনৈব জ্ঞানেন তৃপরাঃ, ন বাহ্োন তৃষ্িসাধনেন শরীরোপচয়কারণেন 

কৃতাত্মানঃ পরমাত্মস্বদপেণৈব নিশ্পন্রাত্মানঃ সন্তঃ | বীতরাগ! বিগতরাগাদিদোষাঃ 

প্রশান্ত! উপরতে্দ্রিয়াঃ। তে এবন্ততাঃ দর্বগৎ সর্বব্যাপিনম্ ব্বাকাশবৎ সর্বতঃ 

সর্বত্র প্রাপ্য, নোপাধিপরিচ্ছিন্নেন একদেশেন; কিং তহি তন্ব দৈব অদ্ধয়ম্ আত্মত্বেন 

প্রতিপন্ত ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো বক্তায্মীনে। নিত্যসমাহিতম্বভাবাঃ সর্বমেব 

মমঙ্ং শরীরপাতকালেইপি আবশস্তি ভিপ্লঘটাকাশবৎ অবিদ্যাক্ুতোপাধি- 

পরিচ্ছেদ জহাতি | এবং ব্রহ্মবিদো। ব্রঙ্গধাম প্রবিশস্তি ॥ ৬১ 0৫॥ 
শাঙ্কর-ভাব্যম্। 

কিরূপে ব্রন্মে প্রবেশ করেন॥ তাহা কথিত হইভেছে_ 

ধষিগণ অর্থাৎ প্রকৃতদশনশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আত্মাকে প্রাপ্ত 

হইয়া সম্যক্র্াপে; অবগত হইয়া, সেই জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত; কিন্ত 



খণ্ড । ] তৃতীয়-সুগ্ডকম্ ১১১ 

শরীরের পুষ্টিসাধক তৃপ্তিকর কোনও বাহ বস্ত দ্বারা তৃপ্ত নহেন এবং 

কৃতাত্ম। অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মভাবে নিষ্পাদিত করিয়া বীতরাগ 

অর্থাৎ বিষয়ানুরাগাদি দোষ-বিনিন্দুক্ত ও প্রশান্ত অর্থাত বিষয় 

হইতে ইন্ট্রিয়গণকে নিবৃন্ত করেন। এবন্তত ধীর অত্যন্তবিবেক- 

সম্পন্ন তাহারা আকাশের ন্যায় সর্ধগ-_সর্বব্যাপী আত্মাকে সর্বত্র 

প্রাপ্ত হইয়া -অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেশবিশেষে প্রাপ্ত না হইয়া ॥ 

তবে কিনা-+সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, ধীর 

অর্থাৎ অত্যন্ত বিবেকশালী যুক্তাত্মা-_সর্ববদা সমাহিত-স্যভাব ব্যক্তিরা 

সর্বেবই-_-সমস্ত (ব্রপেই) [ এমন কি? ] শরীরপাত সময়েও প্রবেশ 

করিয়া থাকেন 3 অর্থাৎ ঘট ভগ্র হইলে, তদ্গত আকাশের স্থায় 

অবিদ্ভাকৃত উপাধি-পরিচ্ছেদ ( গুপাধিক পরিচ্ছিন্নভাব ) পরিত্যাগ 

করেন; ব্রক্মবিদ্গণ এইরপে ব্রদ্ষধামে প্রবেশ করেন ॥৬১।৮। 

বেদান্ত।বঙ্ান স্রনিপ্চিতাথা? 

সন্যানযোঁগাদ্ যচয়ঃ শুদসত্্ঃ | 

তে ব্রহ্মলোকেধু পরান্তকালে 

পরাস্থতাঃ পবিমুচ্যান্ত সব ॥৬২।।/৬। 

অপিচ [যে] ষতয়ঃ, যত্বপরাঃ সাধকাঃ ) বেদাস্ত-বিজ্ঞান-স্থনি শ্চিতার্থাঃ 

(বেদাত্তস্ত বিশেষজ্ঞানেন সুঢু নিশ্চিতঃ অবধারিতঃ অর্থঃ পরমাত্ম! যৈঃ, 

তে তথোক্তাঃ ), সংগ্তাসযোগাৎ ( সর্বকর্মত্যাগ লক্ষণ-সংস্াসাশ্রয়ণাৎ ) 

শুদ্ধসন্বাঃ ( শ্তদ্ধং সর্বরদোষবিনিম্মু্ৎ সহম্ অস্তঃকরণৎ যেষাৎ তে তথোক্তাঃ) 

[ভবস্তি]। তে সর্ব ( বতয়ঃ ) পরামৃতাঃ । জীবদবস্থায়ামেব পরমাস্মভৃতাঃ 

সম্তঃ। পরান্তক্ষালে ( উৎরুষ্টদেহত্যাগকালে ) ব্রশ্থলোকেছ, ( বসৃবচনমবি- 

বক্ষিতৎ ব্রহ্ধণি ইত্যর্থ:) প রমূচ্যন্তি । বন্ত্রতত্রৈণ মৃচ্যন্তে,প্ন পেশা গুরাদিকম্ 

অপেক্ষন্তে হতি ভাবঃ ) 0৬২1৩ 

যে সমস্ত যতি বেদান্তশাস্্বলব্ শ্রান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তমরূপে নিশ্চয় 

কণিয়াছেন, এবং সর্বকর্-পরিত্যাগরূপ সধগ্াস-যোগ দ্বারা অন্তঃকরণের 

বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহারা সকলে জীবদবস্থায়ই ব্রক্মভাবাপন্ন 

হইয়! দেহাবসানে ব্রঙ্গে বিষুক্তি লাভ করেন ॥ ৬২ ॥৬ | 

শাঙ্কর-তাব্যম্। * 

কিঞ্চ বেদান্ত্নিতৎ বিজ্ঞানৎ বেদান্তবিজ্ঞানং তণ্তার্থ: পরমাস্মা বিজ্ঞেয়ঃ,সাহর্থ 

কুনিশ্চিতঃ যেষাৎ তে বেদান্তবিজ্ঞানন্নিশ্চিতার্ধাঃ । তে চ সন্যাসযোগাৎ সর্বকর্ণা 



১১২ মুণ্ডকোপনিষৎ। [ দ্বিতীয়; 

পরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রগনিষ্ঠ-স্বরূপাৎ যোগাৎ যতযেো যভনশীলাঃ 

গশুদ্সত্বাঃ গুদ্ধং সত্বৎ যেষাং সন্াসযোগাৎ্, তে শুদ্ধসত্বাঃ। তে বহ্গলোকেষু, 

সংসারিণাৎ যে মরণকালান্তে অপরান্কালাঃ , তানপেক্ষ্য মুমুক্ষ,ণাং সংসারাবসানে 

দেহপরিত্যাগকালঃ পরাস্তকাল: তক্মিন্ পরাস্তকালে সাধকানাৎ বনত্বাৎ ব্রদ্ৈব 

লোকো ব্রক্গলোরঃ একেধহপ্যানকবৎ দশ্যতে প্রাপ্যতে চ। অতো! বহুবচনং 

বহ্ষলোকেঘিতি, বনষণীতার্;়« পরামূতাঃ পরম মমৃতম্ অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্গ আজ্ম- 

ভুতং যেষাং তে পরামূতাঃ জীবন্ত এব এ্গভৃতাঃ, পরামূতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরি 

সমন্তাৎ প্রদীপনিব্বাণবৎ ভিন্নদ্টাকাশবচ্চ নিবুস্তিমুপযাস্তি পরিমুচ্যন্তি পরি সামস্তাৎ 

মুচ্যন্তে সর্ধে, ন দেশান্থরৎ গঙ্ঠভব্যমাপক্ষন্থে । 

“শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্ত চ। 

পদৎ যথা ন দৃশ্টেত তথা জ্ঞানবতাৎ গতিঃ 1” 

“অনধ্বগা অধ্বস্থ পারয্িষবঃ, 

ইতি শ্রুতিস্থৃতিভ্যাৎ দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়ৈব, পরিচ্ছিন্্সাধন- 

সাধ্যত্বাৎ। ব্রঙ্ষতি সমস্তত্বান্ন দেশপ্রিচ্ছেদেন গন্ব্যম্। যদি হি দেশপরিচ্ছিন 
বর্গ স্তাৎ মূর্তদ্রব্যবৎ আগ্তন্তবৎ অন্তাপ্রিতৎ সবযবম্ অনিত্যৎ কৃতকঞ্চ স্তাৎ। 

নতৃ এবং বিধধ প্রন্ম ভবিউম্তি , অতশ্ততগ্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরিচ্ছিন্না ভবিতৃং 

যুক্তা ॥ ৬২ 1৬ | 

ভাব্যানুবাদ ৷ 

আরও, বেদান্ত হইতে যে বিশিষ্ট জ্ঞান সমূণ্পন্ন হয়, তাহাই 

বেদাস্ত-বিজ্ঞান ; তাহার অর্থ--পরমাত্বার জ্ভাতব্যতা, সেই অর্থ 

যাহাদের উত্তমরূপে নিশ্চিত (স্থিরীকৃত) হইয়াছে, তাহারাই বেদাস্ত- 
বিজ্ঞান-ম্নিশ্চিতার্থ ; তাহারা আবার সংন্তাসষোগ "হইতে-_সর্বব 

কন্ম-পরিতাগরূপ যোগ হইতে, অর্থাৎ কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ 
যোগ হইতে শুদ্ধ সত্ব, অর্থাত সন্ন্যাস-যোগবলে ধাহাদের অন্তঃকরণ 

শুদ্ধ হইয়াছে, সেঈ যতিগণ-_যত্বশীল ব্যক্তিগণই শুদ্ধসত্ব ; সংসারি- 

গণের ষে মৃত্যুকাল; তাহ! অপর (নিকৃষ্ট ) অভ্তকাল ; মুমুক্ষুগণের 

সংসার-সমাপ্তিতে যে, দেহাবসানকাল, তাহ! [ সংসারিগণের ] 

অপরাস্তকাল অপেক্ষা পর ( উৎকুষ্ট ) অন্তকাল ; [ কারণ। ইহার পর 

তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হইবে না ]। সেই পরাস্তকালে 



ধণ্ডঃ। | তৃতীয় মুণ্ডকম্ ১১৩ 

হারা ত্রহ্মলোকে--ব্রন্গস্বরূপ লোক ব্রন্মলোক ; খব্রদ্ষলোক এক 

হইলেও নাধকগশের বততক্ষণি 'গ্ধন বর মত দেখায় এবং প্রাপ্তি হয়; 

এই কারণে গ্রদ্মলে।ক” শব্দে "হুবচন প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ 

উহ্ার অর্থ -ব্রন্মেতে ; পরাসু 5 আর-পঃম অথচ মরণ-ধশ্ম-রহিত 

ব্রহ্ম ধাহদের আত্মধ্ধরূপ, তাহার|হ পরামত অর্থাং জীবদবস্থায়ই 

ক্মভূত ; তাহার। সকলে পরাম্থত হইয়া পররমুক্ত হন ; পরি -সর্বধ- 

স্থানে, প্রদীপের নিনবাণের গ্ভ যু, এবং ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় 

সমপপ্তি প্রাপ্ত হন -[ মুক্তির জগ্থ আর] অপর স্থানবিশেষে 

গমনের অপেক্ষা করেন না। "আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে 

জলচর প্রাণার যেরূপ পদন্তাস দেখা বায় নাঃ জ্বানবান্গণের 

গতিও সেইরূপ 1 এ] মুমুশখুগণ | সংসার-পথের পার পাইতে 

ইচ্ছুক হইয়া, _মনব্বগ হন গথ:২ আশার সংসার-পথে বিচরণ ! 

করেন ন।” ইত্যাদি শ্রাত ও ম্মাত শাঙ্কান্বসারে জানা যায় 

যে, কোন স্ভানবিশেবে ঘে সটনদিশষ্ট গতি, তাহা নিশ্চয়ই 

সংপারসঞ্থন্ধী ; কারণ, এ গতিই পি.৮০হ-সাধন-ণাধ্য ) পরত, ব্রঙ্গ 

নিজে সর্বায্ক ( আনাগাক্ছ্ন )২ গুঙরাং কোনও নিদ্দি্ট দেশ- 

বিশেষ দ্বারা তাহাকে ৭ ঠাত পারা খায় না। আর ব্রহ্ম যদি দেশ 

বিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্নত হইতেন, তাহ। হইলে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম 

অনান্য মূর্ত ( পরিচ্ছিন্ন) দ্রবোর ন্যায় আদি-অন্তবান্ (উৎপত্তি 

বিনাশশীল ) অপরের শাশ্রিত, সাবয়ধ, অনিত্য এবং কৃতক ও 

(ক্রিয়ানিষ্পন্ন ও) হইেন : কিন্তু, কখনই এবন্তুত হইতে পারেন 

না; স্থৃতরাং তাহার প্রাপ্তিও কখনই দেশ-পরিচ্ছিন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত 

হয় না ॥৬২॥৬॥ 

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতি 

দ্বোশ্চ সন্বে প্রতিদেবতান্ত। 

ঝন্মাণি বচ্ানময়ণ্চ মান্স। 

পরেহপায়ে সর্ব একানবন্তি |৬ঠা৭। 

১৫ 



১১৪ সুণ্তকোপনিষং। [ দ্বিতীয়! 

অপি, [ তদানীং ] পঞ্চদশ কলাঃ। দেভারম্তকাঃ প্রাণাগ্ভা অবয়বাঃ ) 

প্রতিষ্ঠাঃ ( স্বস্বকারণানি ) গতাঃ ( প্রবিষ্টাঃ )। নব্বে দেবাঃ ( চক্ষুরাদীন্দরিয়া- 

ধিষ্ঠাতারঃ ) চ (অপি) প্রতিদেবতাস্থ ( মাদিতা দিষু ) | প্রবিগাঃ ভবস্তি ]। 
কর্াণি ( অনারবফলানি ) বিজ্ঞানময়ঃ বুদঈ,াপাতিতত্বাৎ বিজ্ঞান প্রাঃ) আজ্মা 

(জীবঃ )চ ( অপি) [ এতে ] সণ পবে। সব্বোন্ধনে ) অব্যযে ( ক্ষযাদি- 

দৌোধ-রহিতে ব্রহ্ধপি ) একীভবৃন্তি ( তদ্ধপতাঙ গন্থন্তি ) ॥৬৩| ৭) 

তখন দেহারস্তক পঞ্চদশ অংশ স্ব স্ব 'কারণে প্রনিষ্ট হর, হন্দ্রিয়াধিগাতা 
দেবতা সকপও মূল দেবতী-__স্্মাপ্রত্বতি দেবতাতে প্রবেশ করে । [যেসকল 

কর্মের ফল আবব্ধ হয় নাই, সে সকন পঞ্চিত | কয় এরা শিজ্ঞাপমধ মখ্া 

(জীব ); ইহারা সকলে পর মব্যনে বঙ্গে একীভাব প্রাপ্ত হম 15৩ 1৭1 

পাঙ্কর-ভাব্যম। 

অপিচ মবিষ্ঠাপিনংলাগবন্ধাগণষনমেৰ মোক্ষমিস্যন্থি বন ঃবদঃ নও কাম্যভতম 

কিঞ্চ, মোক্ষকালে যা দেহারস্তিকাঃ কণাঃ গাণাগ্ঠ।, তাং প্রতি্!ঃ গভাহ প্বং 

স্বং কারণং গত! ভবন্তাত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি দিচার়াণহুবচনম। পঞ্চদশ পঞ্চ 

দশসম্্যাকা যা মগ্ত/প্রশ্পপরিপাঠিতাঃ প্রসনঃ দবান্চ দেঠাশ্ররাঃ উ্গুবাধিকরণস্থাঃ 

সর্বে প্রতিদেবতা% মাদিতাদিষু গত। ভবস্থীতার্থঃ। বানি 5 মমুক্ষণা তানি 

কর্্মাণি অপ্রবৃত্বঞ্লানি, প্রবৃত্তফণানামুূপভোগেনৈর ক্ষীণত্বাত ১ বজ্ঞানময়স্ডা্ম। 

অবিস্তাকতবুদ্ধ্যাহ্যপাধিমাত্ম্বেন গত্বা লাধিন »মাদ্প্রতিবিখণদিহ প্রাধঞ্ছো 

দেহতেদেু কম্মণাং ততফলাথত্বাং স৬ তিনে 11 হানময়েনানা ॥ অতে। 

বিজ্ঞানমধ়ে| বিজ্ঞান প্রাঃ । তে এতে কম্মাণি বজ্জাণময়ণ্চাম্মা উপাধাপনয়ে সতি 

পরে অব্যয়ে অনণগ্ডে ক্ষয়ে ব্রহ্গণি সাকাশকাল আজে মজাব অমুতে অতায় 

অপুব্বে অনপরে অনপ্তরে অবাহ্ে অদ্ধন শিবে শান্ত সব্বে একীশুবন্তি সি 

শেষতাং গচ্ছন্তি একত্বমাপদ্যন্তে জলাগ্ভাধারাপনর হব কূর্য্যা ্াতাপঙ্াঃ হয, 

ঘটাগ্পনয় ইবাকা!/শ ঘটাগ্যা বীণা; ॥৬৬1৭। 

ভাষামগুবাদ। 

অপিচ, ব্রন্মবিদ্গণ অবিষ্তা প্রভৃতি সংসার-পন্ধনের আঅননযননূল। 

মোক্ষ ইচ্ছা! করেন : কিন্তু মোক্ষকে কাধ খা জন্য পদার্থ 

মনে করেন না। আরও এক কথা, দেহের উৎপাদক যে, শ্রাণাদি 

কলাসমূহ ( অংশ-নিচয় ), মোক্ষকালে তাহার শীয় প্রতিষ্টাসমৃহকে 
প্রাপ্ত হয়। মর্থাং নিজ নিজ কাধণকে পাশ হয়। "শ্রাহসাাণবে 



খণ্ডঃ। | ভতীয় মুগুকস। ১১৫ 

দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । পঞ্চদশ অর্থ_-পঞ্চদশ ( গনের ) 
সংখ্যাযুক্ত--প্রশ্নোপনিষদের শেষ প্রশ্নে ( ৬ষ্ঠ পরশ, ৪র্থ আরতিতে ) 
যে গুলি পঠিত হইয়ান্ভ। শার চক্ষু । প্রভৃতি করণস্থিত দেহবর্তাঁ 
সকল ইন্দ্রিয় ও প্রতিদেবতায় --আদিত্যাদি দেবতায় গত হন। আর 

মুমক্ষুকর্তক যে সমস্ত কর্ম কত হইয়াছে,, যাহারা ফল দিতে 

পরুন হয় নাঈ, কেননা, কলপদানে »প্ররু$় কর্ম্সমৃহ ত 

(ভাগ ছানা ক্ষয় প্রাপ্ত য় [আতএব, এখানে, প্ররত্ফল কর্ম 

গঠণ করিতে ঠইনে || হান যে বিজ্ঞানমর আজঃ যিনি অৰিষ্ঠা- 

প্রত নৃদ্ধি গ্রভৃতি উপাধিকেই মাহ্রা। রূপে প্রাপ্ত হইয়।, জলাদিমধ্যে 

সুধ্যাদির প্রতিবিদ্বের ন্যায় বিভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হয়ঃকর্ম্মসমূহ বিজ্ঞান- 
মষের সহনোগেই তাহার ফল দিয়া থাকে £ এই কারণে বিজ্ঞানময় 

অর্থ শিল্ঞ/নপ্রচুর। ( উহাতে বুদ্ধিবিজ্ঞানেরই প্রাবলায থাকে )। 

অবিগ্তাপত উপাধি গপনীত হইলে পর,সেই এই কর্মমনরাশি'ও বিজ্ঞানময় 

আত্মা। সকলেই পরব, অবায়। আনস্ত। অক্ষয় জন্মঃ জরা, মরণ 

ও ভয়রহিত,--_পুর্বব, পর, শন্যর, ও বাহাবিহীন, অদ্বয়ঃ শিব, শাস্ত, 

আকাণনুল্য প্রন্মে একীভূত হয়--অবিভক্তভাব একত্বভাব প্রাপ্ত হয়। 
অথাৎ জলাদির অপসারণে স্ূর্ধযাদির প্রতিপিম্ব যেমন স্ুুধ্যে এবং 

ঘটাদির অপনয়নে ঘটাদি শ[কাশে আকাশ যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়, 

তেমনি [ ব্রশ্গে | একতা প্রাপ্ত হয় ॥৬৩)।৭।। 

ইথা নদ্যঃ শ্তান্দমানা; সমুদ্রে 

- হুম্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 

তথ। বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ 

পণাংপবং পরুষমীপেতি দিন্যম ॥৬ ॥%॥ 

[ উ্তমেবা্থৎ দৃষ্টান্মেন বিশদনতি ] ধথেতাদিনা। শ্ন্দমানাঃ ('প্রবন্তাঃ 

নগ্ঃ (গল্গাগ্তা£ যথা (দ্বৎ। নামপে ' শাম _গল্গাদি,রূপঞ্চ অপরনৈলক্ষপ্যং) বিহবায় 

(ত্যক1) সমুদে 'জলরাশৌ। অং (অদর্শনং) গচ্চন্তি 'তন্ময়তাৎ লঙান্মে ১, তথা- 

(ততদ্বৎ) বিদ্বান (ক্রক্ষবিৎ' নাম-কপাৎ (উপাধিকাৎ অসত্যাৎ) বিমুক্তঃ (নামরূপ 



১১৬ নুগুকোপনিষৎ। । দ্বিতীয় 
৫ 

পরিচ্ছেদরহিত£ সন) পরাৎ (হিরণাগ্ভাদেঃ। পরৎ শ্রেষ্টং) দিব্যৎ (জ্যোতি্ময়ৎ) 

পুরুষম্ পুর পরদাম্মানম্) উদৈতি প্রোপ্োতি) 0৬৪ ৮| 

চলতম্বভাব নদীসমূহ যে্রপ [নিজ নিজ] নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমু 

মন্তমিত (বিলীন )হয়, ঠিক নেইবপ খিদ্দান্ পুরুষও নাম-নূপ বিমুক্ত হহয়া 

পরাৎপর দিবা পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ 5৪ ॥ »॥ 

| * পার-ভাষাম্। 

কিঞচ, থা নদাঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্তব্দমানাঃ গচ্চন্াঃ সমান সমুদৎ প্রাপ্য অ+ম 
অদর্শনম্ মবিশেষাগ্নভাবৎ গচ্ছন্থি গ্রাপ্,বন্দি নাম চকপঞ্চ ন।মরূপে বিহায় ভিত্বা, 

তথা অগ্গ্াকত নামঞ্পাত পিমুক্তুঃ সন ।বদ্ধান পবাৎ অক্গনাং পুপ্লোক্তাৎ পর" 

দিব্যং পুরুষ যথে(ক্রুলক্ষণম্ উপৈতি উপগচ্ছতি ॥ ৩৪ 0৮ 

ভাষ্যানুবাদ। 

মারও, স্যন্দমান--চল২-ন্গভাব গঙ্গাদি নদীসমুচ যেরূপ সশদ্রকে 

প্রাপ্ত হইয়া, নাম-রূপ অথাৎ নাম (গর্গাদি) ও কপ € আকুতি) 

পরিত্যাগপূর্বক শস্ত- অদর্শন হার্থাৎ, অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ বিদ্বান পুরুষ শ্রবিদ্ভাপত নাম ও রূপ হইতে !এমুক্ত হইয়া; 

পর হইতে অর্থাৎ পূর্বেবক্ত মক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ দিন্য পুরুষকে যাহার 
লক্ষণ ব৷ পরিচয় উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষকে উপগত হন ॥৬৪।৮| 

সযো হটৈ তৎ পরসং বর্গ বেদ 

ব্রন্মেব ভনতি পাস্তা ব্রক্মবিৎ কুলে ভলতি। 
তরতি শোকং তপ্ত পপ্যানং 

গুহাগ্রন্থিশ্যে 'লমক্তাহত্ুতে। ভপঁতি ৬ ॥১॥ 

| ব্রচ্মবিদঃ চবুমফলাবাপ্তিৎ কথয়ন্ তল্লাভে বিদ্বাভাবং চ সমর্থয়তে 1--স ব 

ইত্যাদিনা । যঃ ( পুক্রষঃ ) হ( অবধারণে ) বৈ (প্রসিদ্ধ, তত উক্তলক্ষণং ) 

পরমং ( নিরতিশয়ং ) ব্রদ্ম বেদ (বেন্তি, জানাতি), সঃ ( বিদ্বান্) ব্রঙ্গ এব ভবতি 

(ব্রহ্মরূপঃ সম্পদ্যতে) অস্ত (ব্রঙ্গবিদঃ) কুলে (বংশে ) অব্র্গবিৎ ব্রেছ্গজ্ঞানরহিতঃ ) 

ন ভবতি (জায়াতে )।; সচ শোকং ( সংসাঁরক্লেশং ) তরতি ( অতিক্রামতি ), 

পাপ্রান (পাপং, প্রণামপি) তরতি (অতি ক্লামতি'। গুহাগ্রস্থিভাঃ “ বুদ্ধিনিষ্ঠাবিদ্যা- 
বন্ধনেভ্যঃ ) বিমুক্তঃ [ সন] অমৃতঃ ( মরণধর্শবর্জিতঃ ) ভবতি ॥ ৬।৯| 

ধিনি সেই পরম্র্গকেন জানেন, তিনি ব্র্স্বরূপই হন, তাহার বংশে অক্্ধজঞ 



পণ্তঃ। ] তৃতীয়ং মুগ্ডকম হু 
ঙ 

্রন্মে না। তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ ঠন, পাপ হহতেও উট্তীর্ণ হন। 
হদয়গত অবিষ্ভা-বন্ধল হইতে 'খমক্ক অনৃত ভন, অথাৎ মুড্য অতিনম করিয়া 
ব্র্ধভত হন ॥ ৬৫ ॥ ২ | 

শাঙগাযাম। 

নন শ্রেয়স্তনেকে বিদ্ল।ঃ প্র মগাঃ অঠঃ কেশানানহ্তমেন অন্রেন বা দেবাদিনা 
চ বিদ্ুতে। ব্রন্মবিদূপি অন্তাৎ গতিৎ মুছো গচ্ছতি,,ন বরণ রঃ ন) বিগ্ঠনৈব সর্বা- 

প্রতবন্ধস্ত(পনীতত্বাৎ | অবিদা প্রতবছ্ং/ত্রা হি ক্ষ নাল পঠিবলঃ, নিত্য- 

স্বাং আহভূতত্বাচ্চ। হণ স্যঃ করিত বৈ তোক হল: বঙ্গ বেদ সাক্ষা- 
দ5/মবাগ্মীতি জানাতি, স নাগাং গশতিং গুশ্থতি। দেবৈবপি ১৭ বু ৮1 পু প্রত 

বিদ্বো নশকাতে কর্ভম)আম্মা জেষা ম ভবভি | আন্মাদব বিছান বির ভবতি। 

কিঞ্চ, নান্ত বিঢুষোইবগানিৎ ক:ল ভনতি ১ কিঞ, ভলি শোক" গনেকইবৈকলা- 

নিষিত্তৎ মানসং সন্তপৎ জীবনেবাঠিত্রাগ্কা ছবতি। তবতি পাপাানৎ ধশ্মাধন্মাখ্াং 

ুতাগ্রস্থিভ্যে। ছদাপিষ্ঠাগরশ্থি ভাঃ পিন সন অগুষ্তো হবতা হ্ৰাক্তমেব  ভিগ্তে 
ইদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি ॥ ৭৫ ॥৯! * 

*শাষ্যানুণাদ | 

এখন প্রন হইতে যে। েয়ঃপ্রাপ্তিভে হত বন্ুবিধ শিদ্ব প্রসিদ্ধ 

আছেঃ সুতরাং কোন একটি ফেঁশ দ্বারা মগব। শন্তপ্রকার দেবাদি 
দ্বারা বিদ্ব প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধপিৎ ব্যঞ্জ মৃহ্যুর পর শন্ত প্রকার গতিও ত 

লাভ করিতে পারেন, বঙ্গকেই প্রাপ্ত হইবেন, তাহার স্থিরত। কি? 

না__এ আশঙ্ক। হইতে পারে না: কারণ, বিষ্ঠ] দ্বারাই তাহার সমস্ত 

বিদ্ব অপনীত হইয়া গিয়াছে ৷ কেননা, যে হেতু মোক্ষ পদার্থটি নিত্য 

এবং আত্মস্থ ; অতএব মবি্ভাই মোক্ষের একমাত্র প্রতিবন্ধক ; 

অপর কোনও প্রতিন্ধক হইতে পারে না। অতএপ জগতে সেই 

ষে কোন লোক সেই পরমব্রশকে জানেন “আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ষমন্দরূপ, 

এইরূপ অনুভব করেন, তিনি অন্যপ্রকার গতি লাভ করেন না 

দেবতাগণও ক্টাহার মোক্ষ লাভে বিদ্ব করিতে সমর্থ হন না; কারণ। 

তিনি তাহাদেরও আন্মক্ষরূপ হইয়। পড়েন । অতএব ব্রন্মবিৎ লোক 

ব্রহ্ুই হন। আরও এক কথা, এই ব্রঝবিদের বংশে অব্রন্ধজ্ 

জন্মে নাঃ আর (তিনি শোককে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ 

সস 



১১৮ মণ্ডকোপনিষৎ | ূ [ দ্বিতীয়: 

জীবংকালেই বিবিধ ইট্টবিয়োগ'জনিত মানসিক সম্ভাপ অতিক্রম 

করেন : ধন্মাপন্াত্বঙ্ পাপ অতিক্রম করেন: আর গুহা গ্রস্থিসমূহ 

হইতে _-হাদ্য়গত শনিগ্ভাবন্ধ হইতে _বিষুক্ত হইয়া অমৃত (মুক্ত) হন : 

জিদয গ্রন্তি বিনঈ তয়? ইতাদি বাকো উহা উক্ত হইয়াছে 01৬৫৯ 

তদেতদুাহভূযক্তং 

'ক্রুয়াবন্তঃ শৌত্রিয়া রন্ননিষ্ঠাঃ 

স্বয়ং জুহবত একবিং শ্রদ্ধযন্ত: 

তেষামেবৈতাং ব্রন্মবিদ্যাং বদেত 

শিবোব্রতং বিধিবদ্ যেস্ত চীর্ণমূ ॥৬৬| ১০। 
তত এতত । যথোক্ডৎ তক্ক* ) খচা ( মন্ধেণ) অপি উক্তৎ-[ যে] ক্রিয়াবন্ঃ 

( যথোক্ুক্িয়ানুষ্ঠাতার: ) শোত্রিয়াঃ ( শ্রতাপায়নবন্থঃ ) হ্গনিষ্ঠাঃ অ-পরব্রঙ্গো 

পাসকাঃ ) শঙ্গয়ন্তঃ ( শঙ্গাৎ করিগ্কঃ সন্ত) সনম একর্িং একধিনামানম অগ্রিং) 

জুহ্বতে (জুহ্বতি তপরয়স্থি '; যৈঃ ত (আপি শিরোব্রতং (শিরসি অগ্রিধারণরূপৎং 
নিয়মৎ ) বিধিবৎ ( যথাবিধি ) চীর্ণং * আাচবিতং ;; তেষাম এণ ' নান্যেফাম। 

এতাৎ € টন প্রকাবাং ) বন্গাবিগ্ঠাৎ বদেত ? কথরেমুঃ ) ॥৬১০। 

ঘাহার! বর্ণাশ্রানাচিত ক্রিয়/বান, “শাত্রিয় ব্রঙ্ধনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, 

একরিনীমক অগ্নির হোম করেন, যাহানা পিপি অন্থসারে শিরোব্রত আচরণ 

করিয়াছেন ; তাহাদের নিকটই 'এই বন্ধবিদ্যা নলাখে |অপরকে নভে ] 0৮৬1 ১০| 

শাঙ্করভাবাম। 

অথেদানীৎ বরক্ষবিদ্যাসম্পরদানবিধ্যুপপ্রদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিষতে -. তদে- 

তং বিষ্তাসম্প্রদানবিধানম্ খচ| সাম ্ণ অ্যক্তমভি প্রকা1শিতম্। ক্রিঘাবন্তো যাণোত- 

কন্ধানুষ্ঠানমক্তাং । শ্রোত্রিয়া ব্রঙ্গনিষ্ঠা অপরন্মিন ব্রঙ্গণি অভিযক্তা: পরং ব্রহ্ম 

বৃভুৎসব: স্বয়ম্ একার্ধনামানম্ি জুহবাতে জুহবতি শ্রদ্ধয়ন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ 
সন্ত! ষে তেষামেব সংস্কৃতাত্মনীৎ পাত্রভৃতাঁনাম্ এতাং ব্রহ্মবিদাৎ বদেত ব্ুয়াৎ 

শিরোব্রতং শিরসি অগ্রিধারণলক্ষণম্। পা আখর্বণানাৎ বেদব্রতং প্রসিদ্ধম! যৈস্ত 

ফৈশ্চ তঙ্চীর্ণং বিধিবৎ যথাবিধানৎ তেষামেব চ বদেত ॥৬৬১০| 

ভাষ্যান্বাদ | 

অতংপর এখন ব্রহ্গবিষ্ঠা দানের বিধি প্রদর্শনপৃর্র্ষক [ গ্রস্থের ] 

উপসংহার করিতেছেন - এই যে সেই বিষ্ভা-সংপ্রদান বিধি, ইহা 



খও।] তৃতীয়-মুণ্ডকম। সর 

ঝক্-মন্ত্রকর্তকও সম্যকৃরূপে প্রকাশিত হইয়াছে--াহার। ক্রিয়াবান 

শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠাত', শ্রোত্রিয়, ব্রন্মনিষ্ঠ, অর্থাৎ অ পরবে 
নিবিষ্টচিত্ত অথচ পরব্রর্থী জানিতে ইচ্ছুক, শ্রগাসম্পন্ন হইয়া নিজে 

একধিনামক অগ্রিতে হোম করেন ; শিশ্ুদ্ধচিন্ত সেই সকল সংপাত্রের 

নিকটই এই ব্রঙ্গবিষ্তা বলিবে। পিচ, আথববেদীয়দিগের যেমন 

বেদব্রত নামক ব্রত প্রসিদ্ধ *আছে, | তেমনি ] ধাহার৷ বিধিব 
বিধানামুসারে মস্তকে অস্নিধারণরূপ শিরোত্রত গাচপণ করিয়াছেন, 
গাহাদের নিকটই বলিপে [ অন্তের নিকট নহে ] 1৬৬।১০। 

ত.দতৎ নত্যম্ব(ষরাঙ্গরাঃ পুরোবাচ 

নৈতদচীর্ণ ব্রতোহধাতে । 
নমঃ পরগঞ্ষিভ্যে। নমঃ পরমখফিভাযঃ ॥ ৬৭ ॥১১ ॥ 

ইত ত্যথর্ববেদায়-মুগডকোপাশিধি হতারমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥২ 
মুণগ্ডকোপনিঘ সমাপ্তা | 

[ইদানীং ব্রহ্গবিগ্ভা-সম্প্রদীন-বিধিমপসধ্হরতি |--তাদতদিতি। পুরা 
পৃব্বং) অঙ্গিরা !নাদ| খবিঃ ত২( বণোল লক্ষণৎ ॥ এতৎ সত্যম উখাচ (উপদি- 

দশ) 1 শৌনকায় হতিশেনঃ |1  । ঠদানীনপি | সচার্ণএ৩ঃ . অরুতখ্রতা- 

চরণঃ ) এতৎ / পুস্তকৎ । ন অধীতে ন পঠতি )। নমঃ পরমখধিভাঃ ( এ্গ- 

বিস্তা- সম্প্রদান-কভাঃ) [ দ্বিরুক্কি: গ্রন্থসনাপ্যুর্থা | 1৬৭১৯ 

ইত্যণব্ব-বেদীয় মুণ্ডকোপনিবদি ইতীয়সুণ্ডকে দ্বিতীষ-গ গুব্যাথ্যা সমাপা ॥ 

. সেরমল্পপদোপেতা শ্ীশঙ্কর-মতে স্তিতা। 

মুণ্ডকোপনিষদ্ব্যাখ্যা সরণান্তাৎ সতাৎ মুদে ॥ 

পুব্বক|ণে অঙ্িরা খাবি (সহ এই সত্য এগ! শৌনকণক ) এলিরা- 

ছিপেন। যেলোক এতাচরণ করে নাই, দে হহা পাঠ করে না। পরম খাঁ 

গণের উদ্দেশে নমস্কার করি। মধ্যায়-সমাপ্ডি-স্থচক দ্বিকু। তু ॥৬৭0১১। 

ইতি মুগ্ডকোপনিষদ্ ব্যাখ্যা সমাপ্ড। ॥ 

শান্কর-ভাষ্যম্। 

তদেতদক্ষরৎ পুরুষং সত্যমৃিরঙ্গিরা নাম পুরা পুর্ব শৌনকায় বাধ. 

বছুপদন্ায় পর্বতে উবাউ। নদবদগ্তোহপি খৈৰ চআয়োহথিন সুযুক্ষণে 



১২০ মুণ্ডকাপানিষৎ। [ দ্বিতীয়: 
১] 

মাফষার্থং বিধিবদুপন্নার জয়াদিতার্থঃ। নৈতনদগ্রন্থরূপ মচীর্ণব্রতো হচরি ততো 

ইপি অধীতে ন পঠতি। চীর্ণরতগ্ত হিবিগ্ভা ফলায় সংস্কৃত! ভবতীতি। 

সমাপ্ত! বদবিগ্ঘ।; স। ণেভো। ত্রন্ধ'বিভাযঃ পাবম্পর্মাক্রামেণ সম্প্রাপ্তা, তেভ্যে। 

নমঃ পরনখিভাঃ। পরুন এন সাক্ষা্দ বু] বে বঙ্গানয়োইবগতবন্তশ্চ, 

তে পরমবযুতেভে। * ভূয়োহপি ননঃ।  দ্বিব্াচনমত্যাদরার্থ, মুগ্ডতক" 

সমাপ্তার্থ্চ 1৩৭ ॥ ১১ ॥ 

ইতি তান গুকোপনিষদ্যা্েট দ্বিতীয়ঃ খপ্ঠঃ ॥ ২॥ 

$তি শ্রীন২পরমঠ সপরিবাঙ্গকাণযাস্ত এগোবিন্দভগবতৎপুজ্যপাদ শিষ্যন্ত 
শ্রীমচ্চঙ্কর ভগণ55 কৃতানাথব্বণমূ গুকো- 

পনিনদ্ভাষাৎ সমাপ্তম্ 

ভাষ্যানুবাদ 

পুরা অর্থ-_পৃরবক।লে বিধি মনুনারে উপস্থিত হইয়া শৌনক 

জিজ্ঞাসা ক।রলে পর তাহ।র উদ্দেশে অগ্গিরা নামক খষি সেই এই 

সত্য অক্ষর পুরুষের উপদেশ দ্রিয়াছিলেন । অভিপ্রায় এই যে, সেইরূপ 

অপর আচাধ্যও মোক্ষলাভের জন্য যথাবিধি উপাগত কল্যাণকামী 

মুমুগুকে উপদেশ দিদেন। যে লোক অচার্ণব্রত অর্থাৎ ব্রতাচরণ 
করে নাই; সে লোক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে না কেননা, ব্রতাচরণ- 

সম্পন্ন ব্যক্তির খিষ্ঠাই সংস্কৃত ( শরক্তযুক্ত ) হইয়া ফলজনক হইয়া 

থাকে (ম্ৃতরাং অটীঃব্রতের পক্ষে বিফল হইয়া থাকে )। ব্রহ্মবিষ্া 

সমাপ্ত হহ্.।, যে ব্রন্ধাদি হইতে পরম্পরাক্রমে এই বিষ্তা প্রাপ্ত 

হইয়াছে, সে» পরম খখিগণের উদ্দেশে নমস্কা। ব্রহ্ষ। প্রভৃতি ধাহারা 

পরব্রহ্ছকে সাক্ষাৎ দর্শন করিএ11ছলেন এবং অবগতও হইয়াছিলেন ; 

তাহারা পরমষি ; পুনশ্চ তাহাদের উদ্দেশে নমস্কার । সমধিক আদর 
প্রদর্শনার্থ এবং মুগ্ডকোপনিষৎ-সমাপ্ত্থ দ্বিরুক্তি হইয়াছে ॥৬৭॥১১1। 

ইতি অথর্ববর্েদীয়মুণ্ডকো পনিষদে 

তৃতীয় মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত । 

মুণ্ডতকোপনিষং সমাপ্ত । 
শপ শা জপ 



দশম খণ্ড 
টিকা , এট রসি সস পাতাভী্ি 

দু ১০১ 

লু অগ-স্যতুলেলিন্সা। 

তৈত্তিরীয়োপ্নিষদ, 
শাঙ্করভাষ্য-সমেতা। 

&গ্রথম ভাগ) 

মহামহেোপাধ্যার 

পণ্ডিত জীযুক্ত দুগাচরণ সাংখ্য-বেদাত্ত-তীর্ঘ 

এন 

অনুদিত ও লম্পাদিত। . | 

পুন 

গ্ব্বাধিকারী ও প্রকাশক 

শ্রীঅনিল চজ্্র দণ্ত। 

লোটাস্ লাইব্রেরী, 
২৮১ নং কর্ণওয়ালিস্ ইষ্ট কলিকাতা। 

সন ১৩২৯ সান। 

৬৩১১৬ 

মূল্য--শ্রাহক-পক্ষে- আশ 

[ 51 78815 চভতাত৩, | 



(২) 

লেঙগাম্ত-দর্শনি 
উ্ীজ্ভাম্ব্য ! 

জন ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় । 
ইহাতে আছে--(১ বেদব্যাসকত ভ্রক্দাস্মুত্র । (২ পদিল্হেদত- 

সুতরস্থ শব গুলির ধর্বশ্লেষণ। এবং বঙ্গভাবায় তাহার অর্থ। (৩) সম্সলাথ ; 
ভাষ্ের সাহায্য ব্যতীতও ইহ! হইতে অনায়াসে ভাষ্যের মর্ম গ্রহণ * 
কর! ষায়। (৫) ভাব্যোদ্ধত প্রমাণগুলিন আকর নির্দেশ। (৬) বিস্তৃত 
অন্ুবাল্।; অন্থবাদ যতদুর সম্ভব সরল ও ভাব্যান্ুযায়ী হইয়াছে! 
(৭) তাহুপর্ম/ ॥ যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে ভাষ্যের জটিল বিষয়গুলি 
সাধারণের বোধগম্য করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। শ্রীযুক্ত হ্র্গাচরণ : 
সাংখাবেদা তীর্থ কর্তৃক অনুদ্দিত ও সম্পাদিত। মূল্য ১*২। 

নব্যহ্যায়__ব্যপ্তিপঞ্চকম্। 
বঙ্গের অতুল গৌরবের সামগ্রী নব্যন্তায়ের প্রক্কৃত আকরগ্রন্থে এই 

প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হইল । ব্যাপ্তিপঞ্চকের মূল, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (২ 
ৃষ্ঠ। ) মাধুরী হুল, অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা (৪৫৮ পৃষ্ঠা), দীধিতি মূল ও 
অনুবাদ (৩পৃষ্ঠা) এব সুবিস্বৃত ভূমিকা! (১২৪ পৃষ্ঠা) মধ্যে এই শাস্ত্রের বহু 
জাতব্য বিষয় ও জগদীশের তর্কামৃতের বঙ্গান্ুবার সন্নিবি্ঠ করা হইয়াছে । 
ব্যাখ্যা! সহজ করিবার জন্ত বহু অধুনিক কৌশল অবলঘ্বিত হইয়াছে। 
অন্থ্বাদক “আচার্য শঙ্কর ও রমানুজ” প্রণেতা শ্ররাজেজনাথ ঘোষ, 
ংশোধক -পগ্তপ্রবর শ্রীমুজ পার্ধতীচরণ তর্কতীর্ঘ। রয়াল ৮ পেজী ৬*৫ 

পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাক! । 

সম্পাদক পণ্ডিত যুক্ত ছূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ কর্তৃক অনুদিত 
১২৩। হীশ, কেন, কঠ। ( একক্রে ) মূল্য ২4৪ 

৩। ক্ঠ চা ও রঃ ১/৬ 

৪ প্রশ্ন ৯৪ ১৪৪ 5 1 

৫1 মুণ্ডক ... দে রঃ ১২ 
৬। মাগুক্য (কারিক! সমেত 
৭। ছান্দোগ্য ... ক ৮1০৪, 
৮। বৃহ্দারণ্যক | টু 

৯। নি এতরের ৪9 

' ক্রোৌমপ্যাথি বা বর্ণ-চিকিৎস|। 
জীুক্ত হুরেন্্রকৃষণ দত্ত বি, এল্ প্রণীত মুল্য ৪*. 

বঙ্গভাষায় ও দ্বেশে ইহা! একটী অমৃল্যটিকিৎস-শাস্্র) কেবলমাত্র 81৫টি 
রঙ্গিন শিশ্বি, কাচ ও আলে! জবন্তক। ইহ দরিরদিগের পরষ বন্ধু 

, জারা পাজি, টি কয জরে এটাই 



ও ম. ততমৎ শী ॥ 

কফ যব তৈতিরীযরকাসতগত | 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ, 
শার-ভাম্তণমেত। | 

- “শাস্ট্্ঞচি € গার 4০ 

শীক্ষাবলী। 
প্রথন্তমাহন্ুবাঃ। 

॥ ওম্ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওম হরিং গম্॥ 

যণ্যাজ্জাতং জগৎ সর্ব হন্দিন্লে বিলীয়তে। 

ষেনেদং ধার্ধ্যতে চৈব তন্মৈ জানাত্মনে নমঃ ॥ ১॥ 

খৈরিষে গুরুভিঃ পূর্বং পদবাক্যগ্রমাণতঃ । * 
ব্যাখ্যাতাঃ সর্ববেদান্তাস্তান্ নিত্যং প্রণমাম্যহম্ ॥ ২॥ 

তৈত্তিরীয়ক-সারস্য ময়াচার্ধয গ্রসাদতঃ | 

বিশপষ্টার্ঘরচীনাং হি ব্যাথোরং সম্প্রণীয়তে ॥ ৩॥ 

এ অজলাচিজণ। এই জগৎ ধাহ! হইতে উৎপন্ন, ধাহ! স্বারা বিধৃত 

খুঁবং পরিশেষে ধাহাতে বিলীন হয়, সেই চিদাত্মার উদ্দেশ্ড নমস্কার ॥ ১॥ 
পূর্ববর্তী বে সকল গুরু পদ বাক্য ও প্রমাণাদিবিচারপূর্বক এই 
নিদান্তশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি. তীহার্দিগকে সর্বথা প্রণাম 

সুকরিতেছি ।২॥ 

যাহারা বিস্পষ্ট ব্যাখ্যায় রূচিসম্পন্ন সেই সকল ষঙ্গমতি লোকের উপ- 

কারার্ধ আমি আচার্যেয অনুগ্রহে 'তিভ্িরীয় শাখার সারভৃত এই উপনিষদের 
ব্যাথ্য। রচনা করিতেছি ।৩। 



মা 

২ তৈত্বিরীয়োপ নিষদ্। 

আভ্ডাভাম্যন্ন, | নিত্যান্তধিগতানি কর্মাধ্যুপাত্তুরিত-. 
কষয়ার্থীনি। কাম্যানি চ ফলার্থিনাং পুর্বদ্িন্ গ্রন্থে । ইদানীং কর্শোগাদৃন 
পরিহারায় ত্রহ্গবিদ্ত। গ্রস্ত য়তে। (১) 

কর্মমহেতুঃ কামঃ স্যাৎ, প্রবর্তকর্থাৎ। আগুকামানাং হি কামাতাবে স্বাত্ম-. 

ন্যবস্থানাৎ প্রব্ত্যন্থপপন্তিঃ। আত্মকামতে চাণ্ডকামতা। আত্ম চ ত্রচ্ম; 

তত্বিদো হি পরপ্রাপ্তিং বক্ষ্যতি। অতোৎবিষ্ভানিবৃতৌ স্বাত্বন্যবস্থানং পর-., 

্রা্তিঃ, “অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিনতে” “এতমানন্দময়মাত্বানমুপসংক্রামতি” 
ইত্যারদিশ্রতেঃ। কাম্যপ্রতিবিদ্ধয়োরনারস্তাদদ আরন্ন্য চোপঙোগেন হ্ষয়াৎ 

নিত্যানুষ্ঠানেন চ প্রত্যবায়াতাবাদযত্বত এব স্বাত্মন্বস্থানং মোক্ষঃ।১ 

অথবা, নিরতিশয়ায়াঃ প্রীতেঃ স্বগ্শব্বাচ্যায়াঃ কর্্মহেতুত্বাং কর্খভ্য এব 
মোক্ষ ইতি চেৎ, ন; কর্্মানেকত্বাৎ। অনেকানি হি আরবফলানি অনারন্ধ- 

ফলানি চানেকজন্মান্তরকতানি বিরুদ্ধফলানি কর্মাপি সম্ভবন্তি। অতস্তেতনারব্ধ- 

ফলানামেকপ্মিন জন্মনি উপভোগেন ক্ষত্নাসম্তবাৎ শেষকর্্মনিমিত্ত-শরীরা- 

রস্তোপপত্তিঃ, কর্ম্মশেবসত্তাবসিদ্ধিশ্চ ; “তদুধ ইহ' রমণীমচরণাঃ” | “ততঃ 

শেষেণ” ইত্যাদি শ্রুতিত্মতিশতেত্য$। ২ 
ন্ানিষ্টফলানামনারন্ধানাং ক্ষত়নার্থানি নিত্যানীতি চেৎ্) ন; অকরণে 

গ্রত্যবায়শ্রবণাৎ। প্রত্যবাধশষ্ে। হ্নিষ্টবিষয়ঃ। নিত্যাকরণনিষিত্তন্ 

গ্রত্যবায়ন্ত ছুঃখরূপন্তাগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যত্যুপগমাৎ 

ন অনারনধফল-কৃর্ন্ক্ষয়ার্থানি। যদি নাম অনারন্ধফল-কর্মক্ষয়ার্থানি নিত্যানি 

বর্ঘমাণি, তথাপ্যগুদ্ধমেব ক্ষপয়েমু$। ন শুদ্ধমূ; বিরোধাভাবাৎ। *ন হীষ্ফগস্য 

(১). কর্খুবিচারেপৈবোগ নিষগো! গতার্ঘা ছুপনিষৎ প্রয়োজনস্ত নিংশ্রে়সন্ত কর্ণত্য এব 

' সম্ভতবাৎ পৃথগ ব্যাখ্যা য়তে। ন যু ইত্যা শঙ
্কামপনেতুং কর্মকাণ্ডাথমাহ নিত্যান্নীতি | “অখথা নে 

ধর্মজিজঞাসা” ইতি জৈমিনিল। ধর্মগ্রহণেন সিদ্বাবস্তবিচারন্ত পয়ুদস্ত্বাত নোপন্বিদে! গতার্থন- 

মিত্যথ:। তানি চ কর্দমাণি সঞ্চিতভ্ুরিতক্ষয়ার্থানি প্ধর্থেণ পাপমপনুদতি” ইতি শ্রুতে১," ল 

নিঃশ্রেয়সাধ' (নি | ন কেবলং জীবতোহবশ্বকর্ত ব্যান্যধিগতানি, ফলাধিনাং কাম্যানি চ। | 

তানাপি নিঃজেয়সাথ নি; “ঘর্গকাম£” ,পশুকাম:' ইত্যাগিবৎ 'মোক্ষকাসোহদঃ ক 

ইত্যশ্রবণাঞ্গ। অতঃ সংলাক়্ গে কর্দণাং কলবিতাথ2। 

কর্ৃফাধীর্র্ধুজ1 তত বিচার্লিতমুগনিষদখ মাহ-_ইদানীমিতি। ক্পামুপাদানেহমুষ্টানে যে! 

ছেতুং, তরিসৃত্ার্থং হন্দবিস্তাঙ্সিন্ গ্রন্থে আরতাতে । অতঃ সমিদান-কর্ষো নাথ স্ব ছপনিবমঃ 

কর্ণকাওবিরন্ধত্বাং ব গতার্থবমিত্যর্ঘ।। ইডি জানন্ম জানক্কৃতা টাকা। 
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কর্ণ; শুদ্ধরপত্বান্লিত্যো্বিরোধ উপগন্তে। ুদ্ধাপু্ধয়োহি বিরোধে। 
ুক্তঃ 1 ৩ - 

ন ঢ কর্মহেতুনাং কামানাঁং জ্ঞান'ভাবে নিবৃপ্ত্যসস্তবাদশেষকর্ণক্ষরোপ- 
পন্ভিঃ। অনাত্মবিদো। হি কাম% অনাত্মফলবিবয়ত্বাং। স্থাত্মনি চ কামানু- 

পপত্তিঃ, মিত্যপ্রাপ্তত্বাৎ। স্বঞাত্ম। পরং ব্রন্দেতুৃক্তমূ। নিতৃযানাঞ্চকরণম- 

তাব:, ততঃ প্রত্যবায়াঙ্থ পপভিরিতি। অতঃপূর্কোপচিতদুরিতে তযঃ প্রাপ্য- 

" মা্দীয়াঃ প্রত্যবায়ক্রিয়ায়! নিত্টাকরণং লঙ্গণমিতি শতৃপ্রত্যয়স্য নাক্ুপ- 

গত্তিঃ-_"অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম” ইতি। অন্যথা! হি অভাঁবাস্তাবোৎপন্তির্িতি 

সর্ব প্রমাণব্যাকোপ ইতি। অতোহবযত্বতঃ স্বাত্মবন্যবস্থানমিত্যন্থুপপন্নম্। ৪ 

যচ্চোক্তং নিরতিশয়গ্রীতেঃ স্বর্ণশব্ববাচ্যায়াঃ কর্মমনিমিত্বত্বাৎ কর্্মারন্ধ এব 

মোক্ষ উতি, তন্ন; নিত্যত্বান্োক্ষস্ত। ন হি নিত্যং কিঞ্দারভ্যতে। 

লোকে যদারব্ধম, তদ্দনিত্যমিতি 7 অতো ন কর্ম্মারত্যো মোক্ষঃ। বিস্তাসহি- 

তানাং কর্ধণাং নিত্যারস্তসামঞ্ধ্যমিতি চে; ন; মি | নিত্যঞ্চারত্যত 

ইতি বিরুদ্ধমূ। € ই 

বন্ধি নইম্, তদেব নোৎপদ্যত ইতি রধ্বংসাভাববরিত্যোহপি মোক্ষ আরভ্য 

এবেতি চেন; মোক্ষত্য ভাবরপত্বাৎ। প্রধ্বংসাভাঁবোইপ্যারত্যত ইতি ন 

সম্তবতি ; অভাবস্য বিশেষ|ভাবা দ্িকর্মাব্রমেতৎ। ভাবপ্রতিযোগী হতাবঃ। 

যথা হ্যতিন্নোহপি ভাবে। ঘটপটাদ্দিতির্বশেষ্যতে ভিন্ন ইব_-ঘটভাবঃ পটভাব 

ইতি এবং নির্কিশেযোৎপ্যভাবঃ ক্রিয়াগুপযোগা্ দ্রব্যাপ্িবন্ধিকল্পাতে। নহি ' 

অভাব উৎপলাদিবদ্ধিশেষণসহভাবা । বিশেষণবন্ধে ভাব এব স্যাৎ। ৬ 

বিদ্যা-কর্ণকর্ত,মিত্যত্বাৎ বিদ্যা-কর্মসন্তানজনিত-মোক্ষনিত্যত্বষিতি চেখ। 

ন;গঙ্গাজ্োতোবুৎ কর্তৃতবদ্য হুঃখরূপত্বাৎ কর্তৃত্বোপরষে চ মোক্ষবিচ্ছেদাৎ। 

তশ্মাদবিভভাকামকর্্মোপাদ্ানহেতুনিবু্ধৌ শ্থাত্বন্তবন্থানং মোক্ষ ইতি।, স্বয়- 

ফাত্ব। ব্রন্ম; তথিজ্ঞান দবিদ্তানিবৃতিরিতি ) অতঃ ব্রহ্মবিস্তার্থোপনিষদা রত্যতে । 

উপনিষদিতি বিস্যোচ্যতে, তঙ্ছীলিনাং গর্ভজন্মজরাদিনিশাতনাং, তদব- 

সাদনাঘঘ! ব্রঙ্গগ উপনিগমর্িতৃত্বাৎ) উপনিষ্জং বা অন্যাং পরং শ্রে্ ইতি । 

তধর্থত্বাহ্ গ্রন্থোহপ্যুপনিবহ ॥ 
আভ্ডান্ম ভাব্ব্যানুবাদ। সঞ্চিত পাপ রি করাই, যে,সমুদ় 

কর্ণের মুখ্য ফল, সেই সমুদ্রয় নিত্য কণ্ম এবং ফলাভিলাধী পুরুষগণের কর্তব্য 

 কূপে বিহিত কাম্য কর্ণ সমুদয় পুর্ব গ্রছে অর্থাৎ জৈষিনিক্কত কর্মকাণ্ডে পরিজ্ঞাত 



৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

হইয়াছে; এখন বর্ধানুষ্ঠানের হেতৃভৃত অবিস্যা বা কামনার নিবৃত্তির নিম 

বরক্ষবিস্ভার অবভারণ। কর। হইতেছে (১)। কামনা ই কর্থানৃষ্ঠানের গ্রধান হেতু 
কারণ, কামনাই লোকের কর্মপ্রবৃতি জন্মায়। যাহার! আপ্তকাম, তাহাদের 
কামনা না থাকায় আত্মাতেই অবস্থিতি হয়; সেই কারণে তাচাদের 

কর্ধানুষ্ঠানেও প্রত্বজি জন্মে না। আত্মবিষর়ে কামন। সম্পয় হইলেই আণু- 
কামন্ব সিদ্ধ হয়? কারণ, ্লাত্মাই ্ র্ধ; ব্ঙ্গবিৎ পুরুষের মোক্ষপ্রান্তির 'কথা 
পয়্ে বলা হইবে। অতএব অবিস্তানিবৃততির পর যে, স্বরূপাবস্থানঃ তাহাই 
শ্রতাজ্ত 'পরপ্রাণ্তি বুঝিতে হইবে ) কারণ, শ্রুতিতে আছে--'সর্বতয়রহিত 

প্রতিষ্ঠা লাভ করে” “তখন এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়' ইত্যাদি । 

অতএব সেই অবস্থায় কামা ও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান রছিত হওয়ায়, উপভোগ 

দ্বার! গ্রারন্ধ কর্ণের ক্ষয় সম্পাদন করায় এবং নিতাকর্শের অনুষ্ঠান বশতঃ সঞ্চিত 

গাপরাশিও বিধ্বস্ত হওয়ায় অনায়াসেই স্বরূপাবস্থানরূপ মোক্ষ স্ুুসিদ্ধ হয়।১ 

অথবা, (এ বিষয়ে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে-_) যদি বল, স্বর্গ-শবের অর্থ 

পপসপপসপ্পা কা পা িসপি এ পিস পাপীিপিশাস্ী াপপস্পশিাশী ০ শ। শশা শা শিস? তি শ্পাীস্পীপীপপীপী পাস 

(১) তাৎপর্য_আশঙ্ক! হইয়াছিল এই থে, মহর্ষি জৈমিনির কৃত পূর্ববমীমাংসান বখন সমস্ত 

বেদার্থ বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে,তখন তাহাতদঘ্বার।ই এই আরণ্যকোপনিষর্দের অর্থও নিশ্চয়ই 

নির্ণাপত হইয়াছে। বিশেষতঃ কর্ম হইতেই যখন উপনিষদের অভিপ্রেত মুক্তি-কল লা কর! যাইতে 

পারে, তখন ইহার অন্ত পৃথক্ ব্যাধ্য। রচনা করিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। এইয়প 

জাশক্কা। অপনয়নের নিমিত ভাষ্যকার সংক্ষেপতঃ কর্দাকাণ্ডের প্রক্কত উদ্দেক্ট 'নিতযানি' ইত্যাদি 

বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিত্বেছেন। 

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, কর্মকাণ্ডে কেবল জিয়া -সাধা ধর্ম ধর্ণা বিচারই স্বান পাইয়াছে; 
কিন্তু লিদ্ধ বন্তর বিচার নম্পূর্ণরাপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্গ ত নিত্যাসিন্ধ বস্তু; ন্ুতরাং 

তৎমপ্পর্কিত প্রকৃত তত্ব উহাতে নিক্নপিত হয় নাই। কলম ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত-_নিতা ও 
কাম্য ; তপ্মধ্যে নিত্য কর্ণের কল কর্মকর্তার পূর্ববসঞ্চিত পাপ-ধ্যংস। আর কামা কর্দোর ফঃ 
আনতিলহিত বিধয়প্রাপ্তি। এই জন্তই বেদে কর্ম প্রকরণে প্ৰর্গকামঃ অন্বমেধেন যেত” অর্থাৎ 

" গ্র্গাতিলাধী পুরুষ অন্থমেধ যজ করিবে ইত্যাদি কামাফলের নিষিত্তই কর্ণের বিধান করিয়াছেন 

কিন্তু 'মোক্ষকামঃ অদুকং কর্ণ কুর্ধযাৎ এরূপ বিধান কোথাও করেন নাই; হুতরাং বুধ 
যাইতেছে বে, কর্তের কল মুক্তি নহে,সংসার। কাজেই মোক্ষলাতের উপায়ভূত উপনিধদের 

অর্থ দির্ধারপ কর! ভাষ্যকারের আবন্তক হইয়াছে । বিশেষতঃ উপনিষৎ-প্রতিগান্ত জন্ম বিদ্ 
হানা কর্দানুষ্ঠাদের মিষিততডৃত অজ্ঞান নিব হয়; হুতরাং উপদিষংপাস্র্টী কর্ণাকাণ্ডের বিরোধী। 

' » ফ্ষান্জেই বর্ধক ং.ওর বাত্যা ঘাও। উপমিবংশান্ত্র গা্থ হইতে পারে না| 
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রে ) 

যখন নিরতিশয় আনন্দ ; এবং কর্মাই যখন তৎপ্রাপ্তির় নিদান; তখন কর্ণ 
হইতেই ত মোক্ষলাঁত হইতে পারে? না, কর্ধের অনেকন্ব হেতুই দে কথা 

বলিতে পার না; কারণ, অনেক জন্মান্তর-সম্পার্দিত বুতর কর্ইজ্জ বিদ্যমান, 

আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি আরবধফলক (ষাহার! ফল দিতে প্রবৃত্ত হুষটয়াছে ) 

এবং কতকগুলি অনারন্ধফলক (এখনও ফল দ্মিতে আরস্ত করে নাই 

সঞ্চিত রহিয্বাছে)। সেই পকল কর্দের ফল ত শ্বভারতই'পরম্পর বিরোধী। একট 
কারণেই, ষে সমুদয় কর্ম অনাধধুন্ধফল ক অর্থাৎ এখনও ফল দিতে আবন্ত 

করে নাই, সেই সমুদয় কর্মের ফলৌপভোগ করা একই জন্মে সন্ত 
হয় না? সুতরাং অনুপতুক্ধ অবশিষ্ট কর্মের ফলতভোগার্থ পুনর্ার শরীর- 
পরিগ্রহ কর! অবস্থাই সম্ভবপর হয়। “যাহারা এখানে রমণীয় কর্মের অনুষ্ঠান 
করে, [তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় ' 'ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারে [ ওন্ম লাত 

করে। ইত্যাদি শত শত শ্রুতি স্থতি প্রমাণ হইতেও কর্ধ-শেষের অস্তিত্ব 

প্রমাণিত হইয়া থাকে ।২ 

বদি বল, ইঞ্ট ও অনিষ্ট ফলোৎপাক অনারন্ধ কর্ণ সমূহের ক্ষয়-সম্পাদনই 
নিত্য কর্শের উদে্ত ) না__তাহাও বলিতে পার না; কেন না, নিস্যিকর্মের 
অকরণে প্রত্যবায়বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । প্রত্যবায় শবটা অনিষ্টার্থবোধক। 
অতএব নিত্যকর্ম্বের অকরণে যে, "ভাবী হুঃখের সম্ভাবনা, সেই সম্তাবিত 
ভাবী ছুঃখাত্বক গ্রত্যবায়ের পরিহারজনক বলিয়া নিত্যকর্্ম সমূহ স্বীকৃত 
হইয়া থাকে ) সুতরাং অনারবফলক কর্ণের ক্ষয়-সাধনই উহাদের একমাত্র 
উদ্দেশ্ট বলিতে পার! যায় না। পক্ষান্তরে অনারবফলক কর্মের ক্ষয় করাই 

বদি নিত্যকর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। তাহ! হইলেও. নিত্যকর্ধে অশুদ্ধ পাপ 
কর্ম্বেরেই কেবল ক্ষয় সাধন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ কর্মের ত ক্ষ করিতে 

পারে না) কেন না শুদ্ধ কর্মের সহিত নিতাকর্ম্ের কোনই বিরোধ নাই। 

বন্ততও ইফলজনক কর্পমা্রই শুদ্ধ (পুণ্যজনক ); নুতরাং নিত্যকর্শের 

সহিত তাহাদের বিরোধ উপপর হয় না) কেন না শুদ্ধ ও অগগ্ঠ কর্ণের 

মধ্যেই বিরোধ থাকা বুক্তিযুক্ত ।৩ 
বিশেষতঃ কামনাই যখন কর্মপ্রবৃত্তির মূল কারণ) জানো চিক 

. ধখন সেই কামনার ক্ষয় হওয়া অসম্ভব? তখন নিঃশেষরূপে কর্ম-ক্ষয় ত হইতেই 

পারে না। আত্মাতিত্রিক্ত ফলই বখন কামসার বিষয়, তখন কাম বাঁ কামনা 
জনাব পুরুষেরই ধর্ণ (আত্মজ্ছের নহে)। বিশেষতঃ স্বীর জাসা! যখন নি৩)- 
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প্রাপ্ত তখন তথ্িষয়ে কামন1 হইতেই পারে না। আর আত্মা শ্বয়ংই যে পরর্রঙ্গ, 

এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । তাহার পর, নিত্যকর্শের অকরণ বা 

অননুষ্ঠান ত. ভাবপদার্থ নহে, উহ! অভাব অসৎ; সুতরাং তাহা হইতে (নিত্য- 
কর্মের অকরণ হইতে ) প্রত্যবায়ের উৎপত্তি কখনই সন্তব হয় না। অতএব 
পূর্বসঞ্চিত হুষ্কন্ম্ের ফলে, ষে, প্রত্যবায় উপস্থিত হইয়াছে, নিত্যকর্থোর - 

অকরণ তাহারই লক্ষণ 'বা গুরিচায়ক ; সুতরাং 'অকুর্বন্* ইত্যাদি বচনে যে 

শতৃপ্রত্যয় আছে, তাহারও অন্ুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইল ন1(১)। ইহ! না 

হইলে, অর্থাৎ অভাব হইঢেও তাঁবোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সমস্ত প্রমাণের 
সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব অনায়াসে যে, স্বরূপাবস্থান, তাহাও 

উপপন্্ন হইতেছে ন118 

আরও ষে, বলিয়াছ-_স্বর্গ অর্থ নিরতিশয় বা সর্বাধিক আনন্দ; কর্ণ ই সেই 

সবর্গলাভের উপায়; অতএব নিরতিশয় আনন্দাত্মক মোক্ষও কর্্মারনধই বটে, 

অর্থাৎ কর্ম দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায়। সে কথাও বলিতে পাঁর না) কারণ) 
মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার বাধক ; কেন না, €কোন নিত্যপদার্থই উৎপর হয় 
নাঃ জগতে যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, তৎসমস্তই অনিত্য ; এই কারণেই 
মোক্ষ কখনও কর্্মীরন্ধ হইতে পারে না। যদি বল, বিস্তা-সহযোগে অনুষ্ঠিত 

কর্ম সমূহের, নিত্য পদার্থকেও সমুৎপার্দন করিতে সামর্থ্য আছে ? না, তাহাও 

থাকিতে পারে না; কারণ, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; কেন না, নিত্য পদার্থ ও যে, 
উৎপন্ন হয়, ইহ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা 1৫ 

(১) তাৎপর্য্য-_কার্ধযমাঞ্জেরই একট! কারণ থাকা আবগ্বাক হয়; এবং সত্য বস্তই 

কাখেযাৎপাগনে সমর্থ বলিয়া! কারণপদ-বাচ্য হয়। অসত্য পদার্থ কখনও কৌন কার্য উৎপাদন 

কষ্সিতে পারে না। জেসত্যেরও কার্য্যকারিত। থাকিলে আকাশকৃগ্ছম বা বন্ধ্যাপুজ হইতেও 

অনেক কাধ্য হইতে পাঁরিত। অথচ তাহা কখনও হয় নাব! হইতে পারে না। অভাবও' 
অদৎপদার্থ; সুতরাং নিত্যকর্পের অকরণ বা অস্ষ্ঠানাভাৰ হুইতেও পাপরূপ একটা ভাব 

' কাধ উৎপর হইতে পারে ন1। পরস্ধ শান্রবিহিত নিতাকর্সের অনুষ্ঠান ম। করিঞ্পে প্লোকে 
বুঝিতে পারে যে, এই লোকটা পূর্ববজন্মে বহতর ছুঙর্মা করিয়াছিল, তাহা ফলে বর্তধান 

জন্মে, ইহার এই প্রক।র »পাপ প্রবৃত্তি হইতেছে। এইরূপ পাপপ্রবৃত্ধির পরিসর প্রদান 
, ক্ষয়ে বলিযাই "অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম! ইত্যাদি বচলে “শতৃ' গ্রতায় ( অনুর্বল্ পদে ) প্রযুক্ত 

'হইয়ছে। শতৃগ্রত)য়টী লক্ষণ ৭ পিচয়ার্থে প্রযু হই খাকে। | 



। লীক্ষাবল্পী। ৭ 
$ 

হঙ্জি বল, [ নিত্য বস্ত যে, উৎপন্ন হয় না, সে কথা সত্য নহে, পরত] যাহা 
বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাই উৎপন্ন হয় ন|; সুতরাং অবিনাী ধ্বংসনামক 
অতাব যেমন উৎপয় হয়) তেমনি অবিনাশী মোক্ষও উৎপন্ন হইবে, ইহাতে 
দোষ ফি? না, তাহাও বলিতে গার ন! ; কারণ, যোক্ষ হইতেছে ভাব পদার্থ, 

[ম্মার ধ্বংস হইতেছে অভাব পদার্থ); স্থতরাং ধ্বংসের সহিত ইহার 

তুলন। হইতে পারে'না (১)। তা ছাড়া, ধ্বংসেরও আরম্ভ বা উৎপত্তি 

কখনই সম্ভব হয় না; কেন না, অভাবের (ধ্বংসের ) খন শ্বরূপগত 

কোন বিশেষত্ব নাই, তখন ধ্বংসের উৎপত্তি কথাটা .কেবল কল্সন। 

মাত্র, উহ বাস্তবিক নহে। অভাবমাত্রই ভাবপ্রতিষোগী অর্থাৎ ভাববস্ত- 

সাপেক্ষ । যেমন ভাব বা সত্তা পদ্ার্থটী স্বর্ূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও! 
ঘট-পটাদি বিভিন্ন বন্ত হ্বারা বিশেবিত বা পৃথকৃ ভাবে পরিচিত হুইয়, 

থাকে, যখ!--ঘট-ভাব (ঘটের ভাব-_সত্তা), ও পট-ভাব ( পটের সন্ত) 

ইত্যাদি; ঠিক তেমনি উক্ত ধ্বংসও ন্বূপতঃ বিশেধরহিত ( পার্থক্যশূন্য4- 
নির্বিশেষ) হইলেও, ক্রিয়া ও গুণাঁদি বার! দ্রব্যপদার্থের ন্যার় বিকল্পিত 

(নানারূপে ব্যবহৃত ) হইয়া থাকে । উৎপল বা পন্প প্রভৃতি ভাব বন্বগুলি 

যেরূপ বিশেষণের সহিত মিলিত হয়। অতাব কখনও সেরূপ হয় না; 

কেনন!, অভাবও যদি কোনপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বিমিশ্রিত হইতে পারিত, 

তাহা হইলে উহা! অভাব না হুইয়া নিশ্চয়ই ভাব বস্তর্ূপে পরিগণিত 
হইত । ৬ 

যদি বল, বিস্তা ও কর্ধসমূহের অন্ুষ্ঠাত। আত্ম! যখন নিত্য? তখন তদ- 
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(১) তাৎপর্ধয--পূর্ববপক্ষবাদী জাশঙ্বা! কাঁরয়াছিল যে, তিন প্রকার অভাবের মধ্যে 

একটীর দাধ প্রধ্বংস বা ধ্বংস। দেই ধ্বংস উৎপন্ন হর বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না, টিরকাল 
বর্তমান থাকে । এখন কথা হইতেছে এই যে। ধ্বংস যেষন উৎপন্ন হই্য়াও ধ্বংসরহিত-্- 

চিরস্থায়ী, তেঙনি মোঙক্ষও উৎপন্ন হইয়াও অবিনষ্ট ভাবে বিদ্বান থাকিতে পারে। তাহা 
হইলে ত অন্ত কোন দোষই ঘটে না। তছুত্ধরে ভাষ্য কার বলিলেন যে, ন1 সে কথা হইতে পায়ে 

না; ধ্বংদ হইতেছে অভাব--অবন্ত, তাহার সহিত কখনই সত্য বন্ত মোক্ষের তুলনা হইতে 

পারে ন]। কেন না, ধ্বংস নিজে অভাব, ঘোক্ষ হইতেছে ভাব | ভাব ও অভাবের ব্যবস্থা 
কখনও একরপ হইতে পারে না| ভা পদার্থ উৎপন্ন হইলেই ধ্বংসক্তাদী হইবে, ইহাই 
অব্যতিচারী নিয়ম । গভাব সম্বন্ধে কিন্তু সে নিয়ম নাই। কাজেই মোক্ষকে ভীবকার্ধ্য বলিলে 

তাহার অনিতযত। অনিবার্য হইয়। গড়ে। 
॥ 
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মুঠিত বিষ্ঞ। ও কর্থের ফলম্বরূপ মোক্ষেরও নিত্যত্ব হইতে পারে ? না ভাঁহাও 
হইতে পারে ন।; কেন না, গঙ্গাজোতের স্তায় কর্তৃত্বের শ্বরূপও ছুনিকূপণীয় ; 
পক্ষান্তরে আত্মক্র্ই যদি মোক্ষের কারণ হইত, তাহ! হইলে কর্তৃত্বের 
নিবৃভিতে মোক্ষেরও নিবৃত্তি বা বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিত। অতএব বলিতে 
হইবে যে, অবিস্বাক্কত কাঝন। ও কর্নের উপাদান কারণ অবিস্তার নিবৃত্তিতে 
ষে, স্ব-স্বরপে অবস্থিতি, তুহাই যথার্থ মোক্ষ। শ্বয়ং আত্মাই ব্রঙ্ম; তথিষয়ে 

সম্যক জান ক অবিস্তার নিবৃত্তি ইয়। ১এই কারণেই ব্রন্বিস্তা 
নিরূপণার্থ এই*উ পনিষদূ আরব্ধ হইতেছে । “উপনিষদ শবে বিস্া বুঝায় । যে 
হেতু উপনিষদ স্বসেবকদ্দিগের গর্ভবাস, জন্ম ও জরাদি যাতন1 অপনয়ন করে, 
অথবা সে সমুদয়কে অবসন্ন করে, কিংব! জীবকে ব্রঙ্গের নিকটে লইয়া যায়, 
অথবা! পধম শ্রে়ঃ (মুক্তি) ইহাতে সন্নিহিত রহিয়াছে ;[ এই কারণে উপনিষদ 

_ শবে তরহ্ধবিদ্যা অর্থ বুঝাইয়া! থাকে || এই গ্রন্থও সেই অর্থেরই প্রতিপাদন 
করে, এই জন্য গ্রন্থও উপনিষদ নামে অভিষ্থিত হুইয়। থাকে ॥ 

র্ 



নী ৪ 

এম, শং নে মিত্রঃ শং বরুণঃ | শং নো টি“ 

শং ন ইন্ট্রো বৃহম্পতিঃ | শং নোবিষুরুরুক্রমঃ |: নমে। 
বর্ষণে । নমন্তে বায়ে) ত্বমেব গ্রত্যক্ষং ্রঙ্মাদি। ত্বামেৰ 

প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বদিষ্যামি । খতং বদিষ্যামি। সত্যং বর্দি- 

ষ্যামি।, তম্মামবতু তদক্ঞারমবতু | অবতু মামু। অবতু 
বক্তারম্ ॥ ওম, শাস্তিঃ শাস্তিঃ, শান্তিঃ ॥১। | 

[ সত্যং বদিষ্যামি পঞ্চ চ ॥ ] | 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে গ্রথমোহনুবাকঃ ॥ ১॥ 

অল্প লাঞ্থঠ। মিএঃ (দিবসাতিমানী হর্ধ্যঃ) ন; অন্মাকং) শং (গ্থখকরঃ) 

ভপতু; বরুণঃ (রাত্র্যভিমানিনী দে?তা) নং (অন্মাকং) শং ভবতু; অর্যম। (চক্থুর- 

ভিমানিনী দেবতা) নঃ (অন্মাকং) শং (সুখদং ) ভবতু। ইন্ঃ (বলাতি- 
মানিনী দেবত1), বৃহস্পতিঃ (পাগ্বদ্ধ্যতিমানিনী দেবতা) নঃ শং তবছু। 
উরুক্রমঃ (বিস্তীর্লক্রমঃ পাদাতিমানিনা দেবতা) বিষুঃ নঃ শং [ ভবতু ]। ব্র্গণে 
( পরোক্ষা় ব্রক্গতুতায় বাবে) নমঃ । হে বায়ো, তে প্রতঃক্ষায় তুত্যং) 

নমঃ। [ অত্র পরোক্ষাঁপরোক্ষতয়। ব্রদ্ধ-বাযুশক্বাত্যাং বাযুরের উচ্যতে ]। 

[ হেবায়ো। যতঃ] ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম অসি, [ তন্মাৎ ] ত্বাম এব প্রত্যক্ষং 

্রঙ্ধ বদিধ)াঁমি ; খতং (যথাশান্ত্র' বুদ্ধৌ শ্থুনিশ্চিতার্থং ত্বামু এব) ঘদদধ্যামি; 

মত্যং (সত্যন্বরূপং ত্বামেব)। বদিক্যাম। তৎ (বায়ুক্ূপং সত্যাং ব্রহ্ম) 

মাং (বিদ্যার্থনং) অবতু (বিদ্যানংযোজনেন পালয়তু )) তৎ (বায়ুদপং 

দ্ধ) বক্তারং, (আচাণ্যম্ ) অব ( বিদ্াসশ্রদানদামর্ধ্যদানেন পাগযতু )। 
অবতু মাম, অনতু বক্তারম্[ ইতি পুনর্বচনমাদরার্থম্ ]| শাস্তিঃ (আধ্য।- 

আ্িকবি্-প্রশমনার্থ।)) শান্তিঃ ( আধিদৈবিকবিত প্শমনার্ধ। )।, শাসতি। 

(আধিতৌতি কবিষ্রপ্রশমনার্থা ) ইতি ॥ ১ ॥ 

সুল্যান্যুবাক। দিবসাভিমানী দেবতা] মিত্র ( সূর্য্যদেব ) আমা- 

দিগের কল্যাগকর হউন; রাত্রির দ্বেবত৷ বরুণ আমদের আনন্দকর 

হউন) চক্ষ্ুর দেবতা অর্ধ/ম! লামাদের নুখদ্রায়ক হউন; বলের দেবত। 

ইন্্র ও বাগবুদ্ধির অধিপৃতি বৃহম্পতি আমাদের স্ু্নকর হউন; এবং 
২ 



ও তৈত্বিরীয়োপনিষদ্ । 

বিভীর্ণ ক্রমসম্পন্ন অর্থাৎ পদের অধিপতি বিষুঃ আমাদের আনন্দ প্র 
হউন। ব্রন্ষাত্মক গুরোক্ষ বায়ুর উদ্ভেশ্টে নমস্কার । হে বায়ো, তুমি 

প্রতরক্ষ বদ্ষস্বরূপ ; প্রত্যক্ষ ব্রহ্মরূপী তোমার কথাই বলিব ; খত অর্থাৎ 

শান্্রোপদিষট নিশ্চিতার্থ কথাই বলিব। বাক্য ও শরীর দ্বারা যে 

সত্য বিষয় দ্ৃনিষ্পন্ন হয়, তাহাও তোমারই অধীন; সুতরাং তোমারই 

স্বরূপ; অতএব সেই সত্যন্বপ . তোমাকেই বলিব। সেই. 

সর্বাত্মক বাযুত্রহ্ম বিষ্ার্থী আমাকে সামর্ঘ্প্রদান করত রক্ষা করুন; 
এবং তিনি বস্ত। আচাধ্যকেও শস্তিপ্রদানপূর্বক রক্ষা করুন। 
আদরাতিশয় জ্ঞাপনার্থ 'অবতু মাম, অবতু বস্তারম্ঠ কথাটার পুনরুক্তি 
কর। হইয়াছে। বিষ্তালাভের আধ্যাত্মিক, আঁধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 

এই তিন প্রকার বিদ্ব নিবারণের জন্য তিনবার 'শাস্তি' শব্দ, উচ্চারিত 
হইয়াছে ॥ ১॥ + 

ইতি প্রথমানুবাক ব্যান ॥ ১॥ 

স্পা ্র-ন্দাজ্ত্যহম | শং সুখং প্রাণবন্তেরনুশ্টাভিমানী দেবতাত্ম। 

মিঃ নঃ অন্মাকং ভবতু। তখৈব অপানবত্তেঃ রাকেশ্চাচিমানী দেবতাত্ম। 
বরুণঃ) চক্ষুষ্যা্দিত্যে চাভিমানী অর্ধম1; বলে ইন্্ঃ;) বাচি বুদ্ধো চ 

. ব্বহস্পতিঃ) বিষুঃঃ উর্রুক্রমঃ বিভ্তীর্লক্রমঃ পাদয়োরভিমানী ; এবয়াা 
অধ্যাত্দেবতাঃ শং নঃ) ভবনত্বিতি সর্বব্রান্যঃ | তাস্ু হি সুখকৎসু 

বিদ্যা শ্রবধারণোপযোগা অগ্রতিবন্ধেন ভবিব্যস্তীতি তৎন্থথকর্তৃত্বপ্রার্থযতে _ 

শংনো ভবত্বিতি।৯ 

বন্গবিস্ভাবিবিদিষুণা নমস্ক।র-বদনক্রিয়ে বাঘুবিষয়ে ব্রহ্বিন্তো পসর্শাত্তার্থে 
ক্রিয়েতে - সর্বক্রিয়াফলানাং তদধীনত্বাৎ | ব্রহ্ম বাযুঃ, তশ্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ 
গ্র্ধীভাবং, করোমীতি বাকাশেষঃ | নমঃ তে ভুত্যং হে বায়ো, নমস্করোমীতি 
পরোক্ষ প্রত্যক্ষাত্যাং বায়ুরেবাভিধীয়তে ।২ 

কিঞ্চ, ঘমেব চক্ষুরাদ।পেক্ষ্য বাহ্ং সনিক্ষ্টমব্যবহিতং প্রত্যক্ষং বরহ্থাসি 
যণ্মাৎ। তন্থাৎ ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রদ্ম বদিব্যানি। খতং বথাশাস্তরং বখা কর্তব্যং 

বুদ্ধ 'শুপরিনিশ্চি তমর্থং ত্বদধীনত্বাৎ ত্বামেব বদিষ্যাষি। সত্যহিতি স এব 
' স্বাক্কাক্মাত্যাং ম্পাষানঃ, সৌহুলি খ্বগীন এব লন্পাদ্যতে ইতি ত্বাসেষ সাং 



শীক্ষাবল্লী। ১১ 

বছিব্যামি। তৎ সর্ধায্মকং বাষাখ্য ব্র্ধ ময়ৈবং স্ততং সং বি্তার্ঘনং মাম, 
অবতু বিদ্তাসংযোজনেন। তদেব ব্রহ্ধ বক্তারম, আঁচার্যং চ বক্ৃত্বসাম্যনংযো- 
জনেন অবতু। অবতু মাম, অবতু বক্তারমিতি পুনর্ব্নমাদরার্ধম.। শাস্তিঃ 

শান্তিঃ শান্তিরিতি ব্রির্বচনম, আঁধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং বিস্তা- 
প্রাণ্তাপসর্গাণাং প্রশমনার্থম.॥ ১ ॥ 

ইতি প্রথমবস্থবাক-ভাব্যম.1%॥ 

স্ান্যান্ুুবাদূ। প্রাণৰতি (প্রাণের ব্যাগার) ও দিবলের 

অভিমানী দবতারপী মি আমাদিগের স্বধাবহ হউন। সেইন্নপ অপান- 

বৃত্তি ও রাত্রির অধিদেবতা বরুণ; চক্ষু ও আদিত্য মণ্ডলের অভিমানী দেঁবতা- 

রূপী অর্ধ্মা ; বলের অভিমানী উন্ত্র, বাঁক ও বুদ্ধিবৃত্তির অভিমানী বৃহস্পতি 

এবং উুক্রম--বিস্তীণ'পাদ-বক্ষেপসম্পন্ন অর্থাৎ পাদন্বয়ের অভিমানী দেবতা- 

রূপী বিষণ, এবংএই গ্রকার আরও যে সমুদয় অধ্যাত্মদেবত! আছেন,তাহারাও- 

আমাদের স্ুধকর [ হউন ]। শ্রুতির 'ভরতু' ( হউন ) এই ক্রিয়াটীর সকল 

বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ আছে। সেই আপ্যাত্সিক দেবতাগণ সুখবিধায়ক হইলে, 

বিস্তাশ্রবণ এবং বিস্বা! ও তদর্থ গ্রহণ প্রস্ভৃতি বিষয়গুলি অবাধে সুসম্পন্ন 

হুইবে,এই উদ্তেপ্তে তাহাদের সুখবিধার়কত। প্রার্থনা কণ৷ হইতেছে -“শং নে। 
তবু" ইতি। ১ 

অতঃপর ব্রহ্গদিজাস্থু ব্যক্তির পক্ষে) ব্রঙ্গবিস্ভালাতে সম্ভাবিত বিশ্ন' 

গ্রধমনের নিষিত্ত বাছুবিষয়ে নমস্কার ও ব্রদ্ষব?ন কার্য অবশ্ব করনীয়; 

কেন না, সমন্তূ ক্রিয়াফল উক্ত বায়ুদেবতারই অধীন) অতএব তদদেশ্ে 
নমস্কার ও ব্রহ্মবদন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে । এখানে ব্রহ্ম অর্থ_-বায়। 

সেই ব্রন্ষের উদ্দেশে নম:--শিরোনমন করিতেছি.। “করিতেছি” (করোমি') 
কথাটী মূলে অন্ুক্ত রহিয়াছে । হে বায়ো, তোমার উত্ভেপ্তে নমস্কার 
করিতেছি। এই ভাবে এক বাস্ুকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বর্গ ও বায়ু শখ 
অভিহিত কর! হইয়াছে। ২ 

অপিচ, যেহেতু তুমি চক্ষুঃপ্রস্ৃতি ইন্জিয়াপেক্ষায় বাহ (বহিঃস্থিত) ও অধ্যব- 

হিত (দিকটবন্থা) প্রত্যক্ষ বরহ্স্বরপ, মেই হেতু এত্য্ষবরদ্ষরূপী তোমাকেই 



$২ , তৈত্তিরীয়োপনিষদ। 

বলিব (১)। খত অর্থ শাস্ত ও কর্তব্যাসথসারে যাহা নিশ্চিতরণে বৃদ্ধিতে 
উপস্থিত হয়, তাহাও তোমারই অধীন; এই কারণে (ভামাঞ্ছেই সত্যন্থযূপে 

উচ্চাঁচরণ করিব। সত্যশকের অর্থও তাহাই অর্থাৎ উক্ত নিশ্চিত বিষয়ই ষটে। 
বিশেষ এই যে,ইহ1 কেবঠা বাক্ ও কার়ব্যাপার ছার! সম্পাদিত হয়। সেই বাক্ 

ও কায়ব্যাপার দ্বারা 'লম্পান্তমান বিষয়ও তোমার সাহাত্যেই সম্পাদিত হইয়া 
থাকে; এই কারণে তুমিই সেই সতাস্বরূপ; সেই সত্যন্থরূপ তোমাকেই 
বলিব (২)। সেই বর্ধাত্মক বাযুনামক ব্রহ্ম আমা দ্বার এই প্রকারে 
তত ( স্ততির বিষয়) হুইয়! বিদ্তাতিলাধী নামাকে (শিব্কে) বিস্তা- 

সংযোজন দ্বারা পালন করুন ; এবং সেই বায়ুত্রহ্ষই বক্তা! আমার উপদেষ্টা 

আচার্যযকেও বিস্াঙ্দানের শক্তি প্রদান করত রক্ষা করুন। "আমাকে রক্ষা 

করুন ও বক্তাকে রক্ষা করন এই দ্বিরুক্তির অভিপ্রায় এই যে, উক্ত 

বিষয়ে সমধিক আদর গদর্শন করা। বিষ্ভালাভের পক্ষে আধ্যাত্মিক, 
আধিটদেবিক ও আধিভৌতিক, এই তিন গ্রক।রে সম্ভা(বত বিদ্ব প্রশমনাতিপ্রায়ে 

শাস্তি শব্ষটা তিনবার পঠিত হইয়াছে ॥ ১॥., 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে গ্রথমাস্থবাকের (৩) তাস্তাদুবাদ ॥ ১॥ 

(১) তাৎপধ্য-যখা! ক্াজো! দৌবারিকং কশ্চিদি রাঁজ-দিদৃক্ছুরাহ-্বষেষ রাঁজেতি 
তথা ছার্দ বক্ধণো! ঘারপং প্রাণং হার্দং বদ্ধ দিতৃকুরাহ--"থামেৰ প্রতাক্ষং বন্ধ ০০০ 

ইত্তি। - (আনন্দগিরি টাক্া)। 

অর্থ এই যে, যদিও এাপশ্বর়প বায়ু সত্য সত্যই ব্ষন্বরগ না হউক, তথাপি, রাজদর্শদা- 
ভিলাধী কোন লোক যেরপ রাজার দৌধারিককে (দ্বাক্পপালকে ) "তুমিই রাজা, এইরূপ 

স্বতিবাক্য বলিয়। থাকে; তজপ প্রকৃত রঙগদর্শ নে সাধক বার়,রপী প্রাকে প্রত্যক্ষ 
রন্দত্বয়প বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন। 

(২) ভাৎপধ্যর শাস্্বও আচাধ্যের উপদেশান্থদারে এবং লোক-দৃষ্টিতেও বাছা বৃদ্ধিতে 

বখার্থ বলিয়া প্রতীভ হয়, এবং সেই প্রস্ভীতি অনুসারে কায়িক ও বাচনিক ব)পার ' দ্বারা 
মত্য ব1 বথাবখয়গে সম্পাদন কর! হয়, এই উতয় প্রকারে খত ও সত্য ভিন্ার্থক হইছে। * 

“(৩) তাৎপর্ধা__সাধারণঞ্তঃ এরন্থমধ্যে বেয়্প অধ্যায় ব। পরিচ্ছেদ শ্রস্ৃতি দুষ্ট হর, 
তাপ বেদি প্রদ্থধংধা 'অন্থঘাি' লা বট পরিচ্ছেদ স্থলবন্তী অংশহিশেষে ব্যবহৃত হইী.থাকে। 



দ্বিভীম্বইনুবাকঃ। 

আঅংভভাহ্ম ভ্ডাজ্ঞযক্ষয.। অর্থজানগ্রধানত্বাহ্পনিবদঃ গ্রন্থপাঠে ঘত্বো- 

পরষে! ম! ভূদিতি শীক্ষণধ্যায় আরভ্যতে_- 

আভ্ডাম্ব ভাম্ানুবাঙ। অর্থবোধই' উপনিষষের এধান 

বিষয়; এই কারণে উপনিষৎ্গ্ন্থপাঠে কাহারো অন্ধ আসিতে পারে, 

তাহ! যাহাতে ন। হয়, এই উদ্দেস্টে সম্প্রতি শীক্ষাধ্যায় আরন্ধ হইতেছে (১)-- 

লীক্ষা ব্যাখ্যান্তামঃ | বর্ণ? স্বরঃ। মাত্রা বলমূ। খাম 

গন্তানঃ | ইত্যু'ঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥১॥২ [ শীক্ষাং পঞ্চ ॥ ] 

ইতি শীক্ষাঁধ্যয়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২ ॥ 

সক্রুলাহ্ঠি। উপানষদামর্থবোধপ্রধানত্বেহপি তৎপাঠে স্বরাদিপরিজানা- 

গেক্ষাপ্যন্তীতি জা”য়িতুমাহ-“নীক্ষাম্” ইত্যাদি । শীক্ষাং (শিক্ষ্যতে বণাছ্য- 

চচারণং ষয়, স। শিক্ষা তাং, অথণ। শিক্ষ্তে ইতি বণাদয় এব শিক্ষা শিক্ষেব 

শীক্ষা ) দৈর্ঘ্য ছান্দসমূ। তাং) ব্যাখ্যাস্যামঃ ( ব)জং কথরিষ্যামঃ)। [তত্র 

শিক্ষণীয়াঃ অর্থ। উচ্যন্তে--] বণ? (অকারাদিঃ"। স্বরঃ ( উদাতাদিঃ ,) মাত্র! 

( হহ্বদীর্থাদিঃ ), বলং । শব্দোচ্চারণে 'গাণপ্রযত্বরবিশেষঃ ), সাধ ( সমতা, তুল্য- 

রূপেণোচ্চারণম.)) সন্তানঃ ( সম্ভতিঃ নিয়তক্রমং পদং বাকাং বা) ইতি ' 

(“ইতি শ্ঃ শিক্ষাসমাণ্ডো। )। শীক্ষাধ্যায়ঃ ( শীক্ষা! অধীয়তে অনেন রি 

নক্ষাধ্যায়ঃ ) উঃ কথিত ইত্যর্ঘঃ)॥ ১॥২॥ 

* ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ান্থবাক-ব্যথ্যা 1 ২ ॥ 
শি পেল পাপা আপ পাসে পাতি এ ০৯ ০ আপ | লে ৭ পিপিপি শী শি পাপ আপস ০৭ সপ পিপি পি তি শিপ পপ পপপপীপিপাপাপ পানা জী 

(১) তাৎপধ্য--বেদের যে ছয়টা জঙ্গ নিদিষ্ট আছে, শিক্ষা! তাহাদের অন্ততয। 

শিক্ষ। গ্রস্ত্ে বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী ও স্বর মাজাদির ব্যবস্থা নিরপিত ইইয়াছে। এখানে 

'ক্ষা, শষ দ্বার! সেই শিক্ষা পাত্রোক্ত বিদ্বি ব্যবস্থারই শুচ! কর! হইা। অতএব এ সন্ধে 

। বিশেষ কিছু ভানিতে হইলে মুল শিক্ষাপ্রস্থ জইব্য। বৈর্ধিক সন্ত্াদিতে জনেক প্রকার স্বর 

গ্রবোজা হট! ধাকে; তাহা প্রধানত; তিন ভাগে বিভগ্ত__উদদাত, অনুঙাত, ও সরিং। 

তন্মধ্যে উল্চেধয় উদ্লাত, মৃচুদ্বর অনুদাত। এবং তদ্থতয়ের মধ্যবর্থী বর 'সরিৎ' নামে প্রসিদ্ধ । 

“হা চাস উপদেশ এই তে, “একখান! ভবের চুদে থিমাজে। দীর্ঘ উঠাতে । ব্রিমাদ্ 
দ 



১৪ তৈত্বিরীয়োপনিষদ্ । 

মুলানুব 1দৃ। অভঃপর শীক্ষা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। [শাঙ্গ। 

ও শিক্ষা একই অর্থ। শীক্ষা অর্থ__যাহা দ্বার! বর্ণের উচ্চারগ প্রণালী 
শিক্ষা করা হয়,অথবা শীক্ষণীয় বর্ণসমূহই শিক্ষ!| ] বর্ণ অর্থ-_অকারাদি 
অক্ষর সমূহ; স্বর অর্থ_-উদাত্ত, অনুদ্াত্ত সরিশ প্রভৃতি; মাত্র! 
অথ -তৃস্বদীর্ঘপ্রভৃতি', বল অথ শবদোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ব ব! 
চেষ্টা ); সাম অথ _ষমতা অর্থাৎ একুই নিয়মে উচ্চারণ ; সন্তান 
অথ-_সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ' ক্রমবন্ধ পদ ব| বাক্য; এই কয়টা 
বিষয্তুই প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ॥ ১ ॥ ২ ॥ 

শীঙ্গণধ্যায়ে দ্বিতীয়ামুবাকের অনুবাদ ॥ ২॥ 

“পাক -ভজ্যান্ম.। শিক্ষা শিক্ষ্যতেহনয়েতি বর্ণাছ্যচ্চারণলক্ষণম.; 
শিক্ষ্যত্ত ইতি বা! শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ | শিক্ষেব শীক্ষা1। দৈর্ধ্যং ছান্দসম.? তাং শীক্ষাং 

ব্যাখ্যান্তাষঃ বিস্প্টম. আ সমন্তাৎ প্রকথায়ষ্যামঃ। চক্ষিওঃ খ্যাঞ্াদিউস্য 

ব্যাঙ পুর্ব্য ব্যক্তবাকৃ-ক্ণ এতদ্রপম,। “তত্র বর্ণ; অকারাদিঃ। বরঃ। 

উদ্দাভাদিঃ। মাঝ! হ্বাদ্যাঃ। বলং প্রযদ্ধবিশেষঃ। সাম বর্ধানাং মধ্যম-* 
বৃষ্ত্যোচ্চারণং সমতা । সন্তানঃ সম্ততিঃ। সংহিতেত্ার্থঃ। এবং শিক্ষিত- 

ব্যেত্থ: শিক্ষা, যন্দিরধ্যায়ে। সোহয়ং শক্ষাধ্যায় ইতি এবম্ উক্ত: উদ্দিতঃ। উক্ত 
ইত্যুপসংহারার্থঃ ॥ ১॥ ২॥ 

| -ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়ান্থৃবাক-ভাব্যম.॥ ২॥ 

জ্ঞাজ্ান্ুবাচ্গে । যাহ। দ্বার। বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয় 
জিথব! শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণ সমুহই শিক্ষা। শিক্ষা ও শীক্ষা একই; 

ছন্দোয়রোধে দীর্ঘ হইয়াছে (১)। সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ 

ঈতে| ভ্যেয়ো ব্যগ্নং টা্ধষাআকমৃ।” অর্থাৎ হম স্বর এক মাজা, দীর্ঘ গর বিমান, তর 

জ্রিসাজ। আর ব্যঞ্রন বর্ণ অর্ধ মাজ। বলিয়। গণা । দুরবন্তী লোককে আহ্বান কক্িতে। গান 

করিতে পীষং নৌদন করিতে সাধারণত; দত স্বর প্রযুক্ত হইয়া থাকে 

(১) তাৎপধা--ভাযোর ছাগাস কথাটার দুই অর্থ--(১) বৈদিক নিম; ((২)ভন্" 
্ীর্াদি দাজার নিরম। তন্মধ্যে বৈদ্বিক ব্যাকরণানুসারে অনেক স্থলে লৌকিক ভাষায় সে 
খৈদিষ ভাষার পীর্ষকা ঘটে ; ইহা সকলেই জাছে। ইহ। ছাড়া বেদে হবরাদিয় নিয়াষক বিভিন্ন 



'শিক্ষাব্লী ৷ ১৫ 

স্প্টুরূপে সর্বতোভাবে বর্ণনা! করিব) পব্যাখ্যান্যামঃ” পা বি+আঙ. 

পূর্বক চক্ষিঙ, ধাতুর স্থানে খ্যাঞ্জ. আদেশে নিপন্ন হইয়াছে। 

এবং উহার অর্থ-ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ | [ শিক্ষণীয় বিষয় এই করটী-- ]( ১) 

অকার প্রভৃদ্ধি বর্ণ (অক্ষর)) (২) উদাতাদি-স্বর ) (৩) হৃম্বদীর্ঘাদি 

মাত্রা; (8) শব্ষোচ্চারণে প্রাণের প্রযত্ব রূপ--বল"). (৫) 'সাম-সমতা- 

অর্থাৎ নাতি দ্রুত ও নাতি মৃছ্ভাবে উচ্চারণ ; €$) এবং সন্তান-সন্ততি 

অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমে সন্নিবিষ্ট পদ ব] বাঁকা) এইজাতীয় বিষয়গুধিই 

শিক্ষণীয় (* )। যে জঁধ্যারে শীক্ষার কথা আহে, তাহ। শীক্ষাধ্যায়। এই 

প্রকারে এইখানে শ্রীক্ষাধ্যায় কথিত হইল। পরশ্রুতিতে প্রয়োজন জঞাপনার্থ 

এখাঁনে এ কথার উপসংহার করা৷ হইল ॥ ১॥ ২॥ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয় অন্বাকের ভাম্বান্থবাদ ॥ ২। 

রঃ , ০৮০৯ শপ পপীসিপীনশীশিশীীীশি শীট শী শি ৩ তা সপ সনি পাল | বজপীপপিপ  পকপপপসিপসসশ 

ছন্দও বিদ্যমান রহিয্বাছে। ছন্দেতে হুম্বদীর্ঘ ও প্লতাদি মাআগুলি বিশেষ ভাবে অপেক্ষিত। 

সে ছন্দোরক্ষার জন্ত আবশ্তক মতে এক মান্রাকে তি মাজ। অর্থাৎ হৃদ্ব ্ বরকেও দীর্ঘ বর 

করিয়। লইতে হয়; স্থৃতরাং দ্বিতীয় অর্থটীও এখানে সুসঙ্গত হইতেছে ॥ 

(*) তাৎপর্ধ্য--য্দিও ব্রহ্গবিদ্যা ক উপনিধদের অর্থই প্রধন, এবং শন্দাংশ জগ্রধান 

হউক, ভধাঁপি শব্দৌচ্চারণে বিশেষ সাবধান হয়! পাঠকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক । 

কারণ, মান্ত্রিক নিকষ এখানেও প্রতিপালনীয়। ধর্ষগণ বলিয়াছেন _ মস্ত হীন: ম্বরতে। 

বর্ণতে। ব1 মধ্য! প্রয়ুকে। ন তমর্থমেতি | স বাগবজ্ে। যজমানং হিনত্তি হথেক্রপঞ্রঃ 

্বয়তোইপর়্াধাৎ» অর্থাৎমন্ত্র যদি উদ্াতাদি শ্বরহীন হয়, উদ্ম কঠাদি বর্ণহীন, 'ও অযথা 

প্রযুক্ত হয়, ভাহ। হইলে মেই অস্ত্র কখনই উপযুক্ধ কলগ্রদান করে না। ইহার উদ্বাহরণ--ইন্্- 

শক্ত এই' শকটা স্বরহীন হওয়ায় কর্ট্ের অভিপ্রেত ফল ত হইলই না, বর" সেই শবাই বের 

ম্যায় যঙজমান অহুরপ্ূণের অনিষ্ট করিয়াছিল । অতএব উপ নিষদ্ পাঠেও উদাতাদি দ্বরতে, 

উন্মা্ি'বর্ণতে? প্রতি যাহাতে যথাবধ ভাবে প্রতিপালিত হয়, তথবিবযে দৃষ্টি রাখা আবস্ঠক। 



ততীস্বোইনুনবাক্৪। 

মহ নৌ যশঃ। সহ .নৌ ব্রল্ববর্চলমূ। আথাতঃ নখ 
হিতায়। উপনিষদং.ব্যাখ্যা স্তামঃ ৷ পঞ্চ্বধিকরণেষু । অধিলোক- 
মধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্বম । তা মহালখহিতা। 
ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্ | ৃদ্চী পূর্ববরূপমূ | 
স্যৌঞভ্তররূপম। আকাঁশঃ দন্ধিঃ, বায়ুঃ দন্ধানমূ ইত্যধি- 
লোকম্ ॥১॥৩॥ 

অপ্লুলার্থঃ। ইদানীং সংহিতোপনিষদজং গুরুশিত্ঠায়োঃ সাধারণ, 

মঙ্গলং প্রার্থ্যতে _-“সহ নৌ” ইত্যাদিনা । নৌ (আবয়োঃ গুরু-শিল্ায়োঃ ) 
সহ (তুল্যং) বশঃ ( অধ্যয়নাধ্যাপনাজনিতা৷ কীর্তিঃ। [ হুয়াং]) নো 
( আবয়োঃ ) সহ ( তুল্যং) ্হ্বর্চসমূ (ব্রহ্মণাতেপঃ) [ ভূয়াৎ ]। 

অথ (শিক্ষাধ্যায়কথনানভ্তরমূ), অতঃ (যতঃ খ্রৃহথাধ্যয়নসংস্কৃতা বুদ্ধিঃ 
 সহন৷ পরমার্থবিষয়ে নাবতারয্রিতুং শক্যতে, অতঃ কারণাৎ) অধিলোকং 
( লোকেধু অধি ), তথা অধিজ্যোৌতিষং ( জ্যোতিরধিক্কত্য প্রবৃত্ং 1, অধিবিস্তং 
(বিভাম্ অধিরুত্য ) অধিপ্রণম ( প্রঙ্গাং পুজাদিকম্ব অধিকৃত্য ), অধ্যাত্মং 

(আত্মানং শরীরন্ অধিকৃত্য প্রধৃন্ধং), এণং পঞ্চন্থ অধিকরণেষু বিষয়ে সংহি- 

হায়াঃ উপনিষদং (সংহিতা বিষয়কং দর্শনং) ব্যাখ্যান্তামঃ। তাঃ ( এতাঃ 

পঞ্চবিষয়াঃ, উপ(নষদঃ ) [ লোকাদিমহাবস্তবিবয়ত্বাৎ সংহিতাবিষয়ন্বাচ্চ ] 
মহাসংহিতাঃ হতি আচকতে ( কথয়ন্তি, বেদজ্ঞাঃ)। অথ (অনস্তরং) 

অধিলোকং ( লোঁকবিষয়কং দর্শনম্ )[ উচ্যতে ইতি শেষঃ ]। তত্র পৃথিবী 
পূর্বপং ( সংহিতায়াঃ প্রথমেহক্ষরে পৃধিবীদৃষ্িঃ করণীয় ) ; ভোঃ 
( অস্তরিক্ষলোকঃ ) উত্তররূপং ( সংহিতোত্তত্লাক্ষরে ছ্যুলোকতৃষ্টিঃ কর্তব্যা ); 
আকাণপঃ সদ্ধিঃ ( সংহিতায়৷ মধ্যমেহক্ষরে আকাশঘৃ্িঃ করদীয়। )১ বায়ুঃ 

(অগংগ্রাণঃ টটিদ্ধানং সঙ্ধীয়তে পূর্বোস্তররূপে অনেনেতি সন্ধার্নং স্বন্ধঃ, 
গুর্বোভরোরর্দয়োঃ ' সম্বন্ধে বাছুতৃষ্িঃ কর্তব্যা)। ইতি ( এবংগ্রকারং ) 
অধিলোকং (€লাকমধিকৃত্য দর্শনমুপঞ্ষিষ্ট বিত্যর্থঃ )॥ ১৭ ৩। 



শিক্ষাব্ী। ১৭ 

মুলান্ুুব্যন্গে। [এখন সংহিতোপনিষতদব শঙীড়ত গুরু শিধা 
উভয়গাধারণ মঙ্গল প্রার্থিত হইতেছে ]1 আমাদের উভয়ের অর্থাং 
গুরু ও শিষ্যর যশ:--গুরুর অধ্যাপনাজনিত কীত্তি, মার আমার 
মধ্যযনক্নিত কীত্তি তুল্যরূপে হউক, এবং আমাদের উভয়ের ত্রহ্ষ- 
নর্চন অর্থাৎ ব্রদ্ষণাতেজও তুল্যরূপে প্রতিভা »'হউক।* 

[যেহেতু কেবল অধ্যয়ন দ্বার! পরিমার্ডিত্-বুদ্ধি লোকও পরমার্থ 
ঠম্ব সহঙ্জে অপধারণকরিতে সমর্থ" হয় না, ] সেই হেতু অতঃপর 
পৃথিব্যাদি লোক, অগ্নি প্রভৃতি 'জ্যোতিঃ, আচাণ। প্রভৃতি বিষ্তা, 
মাত। প্রস্ভৃতি প্রজা ও হন্ু প্রভৃতি দেহা'য়ব, এই পাঁচটা বিষয়ে 
সংহিতা সন্বদ্ধিয় উপনিষদ, (দর্শন বা উপাসনা ) বরন! করিব। এই 
পাঁচটা বিখয়ে সম্মিলিত সংহিতাকে 'মহাসংহিতা” বলা হইয়া থাকে। 
তনধ্যে অগ্র লোকাধিকারে উপনিষদ, বল! হইভেছে। 'সংহিতা"র 
প্রমাক্ষরে পৃথিবীদৃষ্ি, শেষ, অক্দরে ঢালোবদৃষঠি, মধ্মাক্ষরে আকাশ 
দৃষ্টি এবং উহাদের পরস্পর নম্বন্থোতে বাঁয়দৃঠি করিতে হইবে। 
এই প্রকার উপাদন! লোকাধিকারে বিছিত ॥ ১॥ ৩॥ 

স্াহ্ব্রভ্ডাআয্ম,। আধুনা সংহিতোপনিষহযাতে। তন্ত্র সংহিতা- 
ঘ্যপনিষৎপরিজ্ঞাননি মিতং যদ্ যশঃ প্রাপ্যতে,তৎ নৌ আবয়েঃ শিষ্যাচর্যযয়োঃ 
সহৈব অস্ত। তন্নিমিত্তধচ যদ বরচ্ধব6চসং তেঞ্জঃ। তচ্চ সইহবাস্ত, ইতি শিষ্য- 
বচনমাশী; | শিষ্যশ্ হি অক্কতার্থাৎ গ্রার্থনোপ1গ্ঠতে। নাচার্য্যস্ত, কতার্থত্বাৎ। 
কতার্থো হি আচার্যে| নাম ভবতি। ১ 

অথ-আনন্তম্ অধ্যয়নলক্ষণবিধানম্থ পূর্ববৃতশ্ত, অতঃ-_যতোইত্যর্ং গ্রন্থ 
ভাবিছ বু দ্র্ন শকাতে সহসার্থজাননিষক্নেহবতারয্রিতু মত্য ত8,সংহতায়৷ উপনিষদ্ 
সংহিতাবিষঃং দর্শনমিত্যেতং, সথসনিক্কটামেব ব্াধ্যান্তামঃ। পঞ্চসু অধিকরণেযু 
আশ্রয়েযু। জানবিষয়েধিত্যর্থঃ। কানি তানীত্যাহ -অধিলোকং-_লোকেঘধি 
ঘৎ দর্শনন্, তদধিলোকম্) তথা অধিজ্যৌতিষম.১ অধিবিগ্তম্, 'অধি গ্রজমূ, 
অধ্যম্মমিতি। তা এতাঃ পঞ্চব্ষিরা। উপনিবদঃ লোকাদিমহাবস্তবিবয়ন্কাৎ 
সংহতা-বধঃত্বচ্চ মহত্যণ্চ তাঃ সংহৃতান্-মহাপংহতা ইত্াটতক্ষ:ত 

কথয়ন্ত বেদাবদঃ। অথ তান।ং বথোপন্স্তানং মধ্যে অধিলোকং দর্শন- 
ষ্ঠ 



১৮ তৈত্তিরীয়োপনিষণ। 

ুচ্যতে। ' দর্শনক্রমবিবঙ্ষার্থোহখশবঃ সর্বত্র। পৃথিবী পূর্বারূপং-পূর্কো 

বর্গ পূর্বরূপম./; সংহিতায়াঃ পূর্বে বর্ণে পৃথিবাদৃহিঃ কর্তব্যেত্যজং 

ভবতি। তথা দেটোঃ উত্তররূপম.। আকাশঃ অন্তরীক্ষলোকঃ) সন্ধিঃ মধ্যং 

ূর্বোত্তরঘ়োঃ--মন্ধীয়েতেহস্সিন্ পুর্বোন্তরকপে ইতি। বায় সন্ধানম,। 

ন্বীয়তেংনেনেতি সন্ধানমিত্যধিলোনং দর্শনমুক্তম,। অথাধিঞ্যৌতিবমিত্যাদি 

সমানম.॥ ১-৪ | ৩-৭| ৰ 

ভাম্যান্ুলাণ্ । অথ.শঝের অর্থ-__অনস্তর-_অধ্যয়নবিধির পর; 

যেহেতু অত্যধিকরূপে গ্রস্থাধ্যঘন দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন বুদ্ধিকেও অর্থাবগ তিবিষয়ে 

সহজে পরিচালিত করিতে পার| যাঁয় না; সেইহেতু সংহিতাবিষয়ক উপনিষদ 

অর্থাৎ উপন্থিত তৈত্তিরীয় 'সংহিত।' শব 'শবপম্বনপুর্বক উপাসনাত্মক দর্শন 

বর্ণনা করিব। সেই এই উপাসনা পাঁচটা অধিকরণে অর্থাৎ পাচপ্রকার জেয় 

বিষয়ে [নিবন্ধ ]| সেই পাঁচটী বিশয় কি কি? তাহা! বলিতেছেন--প্রথম 

অধিলোক, অর্থাৎ পৃথিব্যাদ্ি লোকাধিকারে যে দর্শন (উপাসন1), তাহাই 

অধিলোক। সেইধপ অধিক্ৌতিষ, অধিবিষ্ক, অধিপ্রজ ও অধ্যাত্ম | উপা- 
সনা বলা হইবে ]। সেই এই লোকবাদি পঞ্চবিষঃক উপনিষদূই লোক গ্রভৃতি 

মহৎ বস্ত ও সংহিতা! বিষয়ে সম্নিবদ্ধ ; এই কারণে 'মহতী অথচ সংহিতা, 

এইরূপ যোগার্থান্থুসারে ইহাকে বেদাবিদ্ পঞ্ডিতগণ 'মহাসংহিতা, বলিয়! 
অভিহিত করিয়া থাকেন। 

উক্ত উপনিষদ্সমুছের মধ্যে এখন শধিলোক দর্শনের কথা বল! 
হুইতেছে। দর্শনের (উপাসনার) ক্রম বুঝাইবার জন্য শ্রুতির সর্বত্র 

“মথ শব প্রযুক্ত হইয়াছে । বুৰিতে হুইবে, নির্দেশের ক্রমানুসারে পর পর 

উপাসনা! করিতে হইবে। পৃথিবী হইতেছে পূর্বরূপ-- প্রথম বর্ণ, অর্থাৎ 

'সংহিতা' শের প্রথম অক্ষরকে পৃথিবী লোন বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। 

সেইরূপ আকাশ র্থীৎ অন্তরীক্ষ লোক হইতেছে সংহিতার উত্তর রূপ 
অর্থাৎ মংছিতার শেষ অক্ষরে অন্তরীক্ষ-লোক দৃষ্টি করিতে হইবে । আকাশ 

হইতেছে সন্ধি অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর রূপ-ছুইটী ষে স্থানে সন্সিলিত হয়, সেই 
মধ্যভাগ। বায়, হইতেছে সন্ধান) যাহা ত্বার৷ উভয় বস্ত সংযোজিত হয়, 
তাহার নাম সন্ধান এই প্রকারে অধিলোক দর্শন উক্ত হইল। অতঃপর 

অধি্ঠোতিষ প্রভৃতি দর্শনের কথা বলা হইবে। সে সমুদয়ের ব্যাধ্যাও এত- 
দুঃপ | ৯--৪॥ ৩. -ন | 



শিক্ষাবর্মী। ১১: 

অথাধিজোতিষমূ। অগ্নিঃ পূর্ববরূপমূ । আদিতা উত্তর- 
রবূপমূ। আপঃ সন্ধিঃ | বৈছ্াতঃ মন্ধানমূ, ইত্যধি- 

জে|াতিষমূ ॥ ২॥৪ 
আল্পলাহঢি। অতঃপরমূ অধিঞ্যৌতিষং ,[ দর্শনযুচ্যতে 1 অগ্িঃ 

ু্বরপং (সংহিতায়া; গ্রথমেহক্ষরে অগ্িদৃষ্টিঃ করণীয়) ; আদিত্যঃ উত্তররূপম.; 
আপঃ (লং) সন্ধিঃ; বৈদ্যুতঃ * বিদ্যুদেব বৈদ্যাতঃ ) সন্ধানম্, [ ইত্যন্তং 

সর্বং পূর্বাবংৎ]। ইতি অধিজেটীতিষম (জ্যোতিরধিককত্য পরবৃতত- 
যুপাসনম্ ১৪॥২।৪॥ 

সুলানুবাঁ। অনস্তর অধিজ্যোতিষ উপাসনা কথিত 

হইতেছে--সংহিতার প্রথম অক্ষরে অগ্িদৃষটি, শেষাক্ষরে আদিত্যৃ্ি 
মধ্যমাক্ষরে অপরৃষ্টি আর উক্ত অক্ষরদধয়ের সংযোগে বিছ্যুৎদৃষ্টি 
করিতে হইবে। ইহা মধিজ্যৌতিষ দর্শন কথিত হুইল ॥ ২॥ 8 

অথাধিবিগ্ভমূ। আচাঁধ্যঃ গুর্ববরূপধূ। অন্তেবান্্ত্তররূপমূ। 

বিদ্যা! সন্ধিঃ; প্রবচনগন্ধানমূ। ইতাধিবিদ্মূ ॥ ৩ ॥ ৫ 

ল্পলাখঠি। অথ (অনন্তরং) অধিবিদ্যং | দর্শনমূ উচ্যতে ]| [অব্র] 

আচার্ধ্যঃ ( গুরুঃ) পূর্ববরূপং অন্তেবাসী (শিষ্যঃ) উত্তররূপং, বিদ্যা 

(আচার্য্য! কথ্যমানা) সন্ধিঃ (মধ্যম্)) প্রবচনং ( গুরুশিষ্যয়োঃ প্রকর্ষেণ 
বিদ্যায়! উচ্চারণম্) সন্ধানমূ-ইতি অধিবিদ্যম্[ উপাসনম্ 11৩18 

সুলান্ুুবাদ্। অনন্তর বিষ্ভাবিষয়ে উপাসনা (দর্শন ) কথিত 
হইতেছে__সংহ্িতার প্রথম অক্ষরে আচীর্ধ্য-দৃণ্টি করিতে হইবে। আচার্য 
অর্থ (উপদেষ্টা গুরু) উত্তরাক্ষরে শিষাদৃষ্টি, মধ্যমাক্ষয়ে বিদযাদৃষ্টি এবং 
অক্ষর-সংযোগে প্রবচন-দৃষ্টি করিতে হইবে। [প্রবচন অর্থ-_গুরু ও 
শিষ্য কর্তৃক বিস্তার উচ্চারণ ]| ইহাই অধিবিদ্য দর্শন ॥ ৩৪ € ॥ 

অথাধিপ্রজমূ। মাতা পূর্বরূপমূ। পিতোত্তররূপম্। প্রজা 

সন্ধিঃ । প্রজনন সন্ধানমূ। ইত্যধিপ্রজমূ ॥ ৪] ৬। - 

: জন্মনা্থও। আথ অধিগ্রলং (এ্রজাধিকাৰে ). [ উপাসদমূঙাতে ]- 



২, তৈত্তিবীয়োপনিষদূ। 

[ তর] মাতা পূ্বয়পং পিতা উত্তররূপম প্রজা (সম্ততিঃ) সন্ধিত। গ্রজননং 

(প্রজোৎপ্তিঃ) সন্ধানম.; ইতি অধিপ্রজমূ। [ সর্বং পূর্ববৎ ] | 81 ৬ ॥ 

মুলান্যুলাঙ | আছঃপর প্রজ।'বিষয় উপাসনা কথিচ হইতোছে 
_-প্রথম অক্ষরে মাতদৃষ্টি, শেষ অক্ষরে পিতৃদৃষ্টি, মধ্যমাঞ্ষরে সন্তান 
এবং অক্ষর-সংযোগে, সন্তানোৎপাদন দৃষ্টি করিবে। ইহা অধিপ্রজ 
দর্পন ॥ 8॥৬॥ * ৪ 

অথাধাত্বম। অধরা হনুঃ পূর্ববকূপমূ । উত্তরা হমুরুত্তর- 
রূপমূ। বাক্ সন্ধিঃ | জিহ্ব| সন্ধানমূ। ইত্যধ্াতম ॥ ৫ ॥ ৭॥ 

সল্ললাহটি। অথ অধ্যাম্বং (আত্মানং দেহম্ অধিকৃত প্রবৃত্ত) 
[ দর্শনমুচাতে ]1 অধরা হ্থঃ (নিয়োষ্ঠমারভ্য চিবুকপর্যান্তং ) [ সংহতায়াঃ ] 
ূর্বরপদ্, উত্তর! হনুঃ ( উদ্্ীষ্ঠমারতা নাসামূলপরযস্তং ) উত্তশরূপম ; বাক্ 
( তালু প্রভৃতি শবোচ্চারণন্থানং ) সন্ধিঃ; জিহ্বা সন্ধানমূ। ইতি-অধ্যায়ম 
[ দর্শনমূ। ব্যাথ্যা পূর্বববৎ ] ৫8৭ | 

সুলানুনবাদে। অনন্তর অধ্যতব অর্থাৎ দেগাধিকারে উপাসনা 
কথিত হইতেছে-_সংহিতার প্রথমার্ধে নিন্ম ওঠ হইতে চিবুক পরবাস 
অবয়ব-ৃতি, উত্তরাক্ষবে উর্ধী ওষ্ঠ হইতে নাগিকার মূল পর্যান্ত 
থান-ৃষ্টি, মধামাক্ষরে বাক্ অর্থাৎ শব্দোচ্চারপক্ষম তালু আদি দেহাংশ 
দৃষ্টি এবং ইহাদের সংযোগে জিহবা-দৃ্টি করিবে। ইহা! আধ্যাতব 
দন ॥৫।৭॥ 

ইতীমা মহাপগহিতাঃ । য এবমেতা “মহাদ"হিতা 
ব্যাখ্যাতা 'বদ। সম্ধীয়তে প্রজয়া পশুভির্বক্ষাবর্চসেনা্না, 
গ্েন শবর্গেণ লোকেন ॥ ৬ ॥ ৮ | | 
[ সন্ধিরাঠার্ধ্যঃ পূর্ববরূপমিত্যধিপ্রজং লোকেন ॥ ] 

ইতি শীক্গাধ্যায়ে ভৃতীয়োহমুবাকঃ | ৩ ॥ 

সরপনতলাথ। ইতি (উতাঃ) ইমা; (সমুক্তি্াঃ পঞ্চ উপনিংদগঃ) 
মহাসংহিতাঃ [উচ্যন্তে ]| যঃ (ষঃ কশ্চিধিকারী) এহং ব্যাথযাতাঃ 



শিক্ষাবল্পী । ২১ 

( বর্ণিতাঃ) মহাসংছিতা/ বেদ (জানাতি)); | সঃ] গ্জয়া, পণুতিঃ 

্রঙ্মবর্চসেন, অন্নাগ্েন (ভক্ষণীয়েন অল্লেন) স্বুবর্গেন (স্ব্গেণ ) লোকেন 

( কর্মফলেন ) চ সন্ধীয়তে । সংমুগ্যতে ) ইত্যার্থঃ ॥১।৮। 

সুতনান্যুলাদে। টক্ত এই পঞ্চপ্রকার উপাসন] সমষ্টিকূপে মহাঁসংহিতা 
বলিয়। কথিত হইয়। থাকে । যে কোন অধিকারী* পুরুষ রথোজগ্রকারে 

ব্যাধাত এই পঞ্চপ্রকার উপাসনাত্মক মহাসংহিত। অবগত হন, তিনি প্রজা। 

পড, ব্রক্ষবর্চদ, অন্ন ও স্র্লোকের সহিত সশ্মিলিত হন, অর্থাত তিমি পুতি 
ফল গ্রাণ্ত হইয়! থাকেন ॥১।৬। 

ইতি শিক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ান্থুবাক ব্যাধ্যা॥ ৩॥ 

স্পহ্ুল্ল ভাম্্যন্স।। ইতীমাঃ ইতি উক্ত উপপ্রদরযন্তে । ষঃ কশ্চি- 

দেবম, এত] মহাসংহিতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ বেদ উপান্তে। বেদেতুপাসনং 
হ্যা, বিজ্ঞানাধিকারাৎ, ইতি প্রাচীনষে!গ্যোপাস্ম্থেতি চ এচনাৎ । উপা- 

সনধ্ যথাশান্ত্রং তুল্যপ্রনয়সন্ততিরসৃষ্কীর্ণ চ অতত্গ্রতায়ৈঃ, শান্ত্রোজা- 

জন্বনবিষধা চ। প্রসিদ্ধশ্চোপালনশবার্থো! লোকে-_'গুরুমুপান্তে' রাঞ্জান- 

মুপান্তে। ইতি। যো হি গর্বাদীন্ সন্ততমূপচরতি, স উপান্ত ইতাচাতে। 

স চ ফলমা প্নোত্যুপাঁননন্য, অতোহত্াপি য এবং বেদ, সন্ধীয়তে গ্রজাদিতিঃ 

সবস্ৈঃ; প্রাদিফলমাপ্পোতীত্যথঃ॥ *॥ ৮ ॥ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়ান্গবাক-ভাষ্যম.॥ ৩।। 

ভাম্যানুবাদ | শ্রতির 'ইভীমাঃ কথায় এই প্রকারে উদ্ত পধ- 

বিধ উপনিষদ্ধ বা মহাসংহিতা উল্লেখিত হইয়াছে। যে কোন লোক, 

ধথোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত এই গঞ্চএ্রকার মহাসংহিতা জানে, অর্থাৎ 

তদ্ধিষয়ে উপাসনা করে । এখানে “বেদ? (জানে) কাথার অর্থ উপামন! করে) 

কারণ) ইহ বিজ্ঞানেরই (উপাসনারই ) প্রকরণ, এবং “হে প্রাচীমঘোগায, তৃমি 

এই প্রকার উপাসনা কর” এই বাকোও সাক্ষাৎ উপাসনারই উক্তি রহিয়াছে । 

উগাসন। অর্থ--ভিগ্ন জাতীয় চিন্তার সহিত অযিশিতভাবে গ্রবৃতত এক্জাতীয় 

চিস্তাগ্রধাহ, অর্থাৎ একই বিষয় অবলঘ্বন করিয়। দীর্ঘকালব্যাপী চিন্ত!-ধারা, 

এবং তন্মধ্যে অন্ত কোন বিষয়ের চিন্ত| থাকিবে না। অথচ এই প্রকার 
চিন্তাটীও শান্্রবিছিত আলম্বম অবলম্বন করিয়। প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্তক | 

লোফ-বাংহারেও গরুর উপাসনা করে? ও 'য়াজার উপাসন। কর়ে' ইত্যাদি 



২২. তৈত্তিরীয়োপনিষন্। 

প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে। যে লোক নিরস্তর গুরু প্রভৃতির পরিচর্ধযা করে, 
তাহাকেই 'উপাঞ্ডে' (উপাসনা! করে) বলা হইয়। থাকে। [যে ব্যকি 
খরূপে পরিচর্ধ্যা করে,] সেই ব্যক্তিই উপাসনার ফল প্রাণ্ত হইয়৷ থাকে। 
এই জন্ত এখানেও বল! হইয়াছে যে, যে লোক এই প্রকারে জানে, সে 

লোক প্রজা গ্রভৃতি স্বর্গান্ত ফলের সহিত সংযুক্ধ হয়, অর্থাৎ প্রজাদি ফল লাভ 
করিয়।৷ থাকে ॥৪1৮ 

ইতি তৈত্তিরীয়োগনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয় 

অনুবাকের তায়াঙবাদ ॥ ৩॥ 

ভতুর্থোইনুব্বাক্কঃ। 

যশ্ছন্দদান্বষভো বিশ্বরগঃ | ছন্দোভ্যোহ্ধ্য্বতাং 
সম্ভৃব। স মেক্দ্রো মেখয়! স্পৃণোতু। অম্ৃতন্ত দেব 
ধারণো ভুয়ালমূ। শরীরং মে, বিচর্ধণমূ। জিহ্বা মে মধু- 
মত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভুরি বিশ্রুবমূ। ব্রল্মণঃ কোশোথদি 
মেধয়া পিহিতঃ | শ্রুতং মে গোপায়। ১॥। ৯॥ 

ইতি চতুর্ধোইনুবাকঃ। 

সক্ললার্থঃ | ইদানীং ব্রহ্মবোধোপযোগি-প্ী-মেধাবৃদধয়ে জপ্যাম 
মন্ানাহ__'ঘঃ, ইত্যাদিতিঃ। যঃ (ও স্কারঃ) ছন্দসাং ( বেদানাং গায়ক্যাদীনাং 
ব। মধ্যে) খধভঃ (শ্রেষ্ঠ, সারভূতত্বাৎ )) বিশ্বরূপঃ ( সর্বারূপঃ) সর্ধবাগ্ব্যাপ- 
কন্ধাৎ )। জমৃতাৎ ( অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্যঃ বেদেত7ঃ) অধিসম্বতব ( অধিক- 
ত্বেন প্রাহুরভূৎ)। সঃ (ওক্কাররূপঃ ) ইঃ ( পরমেস্বরঃ ) যেখয়! ( গ্রন্যা ) 
মা! (মাদ্)স্পুণোতু( সবলং করোতু)। হে দেব, অমৃতন্ত ( অমৃতত্বহেতু- 
ভূতন ব্ষজানন্ত ) ধারণ; (ধারয়িত! জাধার$) ভুয়াসং (ভবেয়ং ) (অহমিতি, 
শেষঃ]। "ঘে (মষ )শরীরং বিচর্ষণং (বিচক্ষণ জানলাভযোগ্যং) [ ভূয়াৎ- 
ইতি শেষঃ )। মে জিন্বা মধুষত্ধমা ( মধুরভাবিনী) [ভুয়াৎ]। কর্ণাত্যাং 



--লীক্ষাবন্ত্রী।- ২৩ 

ভুরি (বহু) বিশ্রুবং (ব্যশৃণবং শূণুয়াম)। [ছে ওঙ্কার; বং] মেয়া 

( লৌকিকগ্রজয়া) পিছিতঃ ( শাবৃতঃ) ত্রক্ষণঃ ( পরমাত্মনঃ ) কোশঃ 

( উপলন্ধিষ্থানং) অপি (ভবসি)। মে (মম) শ্রুতং (শ্রতার্থবিজানং) 
গোপায় ( রক্ষ ) [ ত্বম্ 10১।৯। 

সুলান্যুবাঁদি। যিনি সর্বববেদের প্রধান ও বিশ্বরূগ অর্থাৎ যাহা 
সমস্ত শব্দেতে ব্যাপ্ত, এবং মুজিসাধন বেদ, হইতে প্রাহর্তত, ইল্জ 

( সর্ববকামপ্র্দ ) সেই ওঙ্কার আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন। হে দেব 
( প্রকাশময়), আমি যেন অম্বতের আধার হই; অর্থাৎ আমি যেন 

্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। আমার শরীর [ বিছ্া! গ্রহণের ] 

উপযুক্ত হউক; জিহবা মধুরভাধিণী হউক; এবং আমার কর্ণদ্ধয় যেন 

প্রচুর পরিমাণে বিষ্যাশ্রবণে সহায় হয়। তুমি সাধারণ লোক-বুদ্ধি 
দ্বারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মকোশম্বরূপ অর্থাৎ তুমিই যে, ব্রঙ্মোপলব্ধির স্থান__ 

গ্রতীকম্বরূপ, সাধারণ বুদ্ধিতে তাহ। জানিতে পার! যায় না। তুমি 

আমার অধীত বিদ্যা সংরক্ষণ কর ॥১৪৯ 

স্ণাহ্রর্ল-ভ্ডাম্্যত্ন১। বশ্ছন্দসামিতি মেধাকামন্ত শ্রীকামন্ত চ তৎ- 

এ্রাপ্তিসাধনং জপহোমাবুচ্যেতে, 'স মেস্্ে৷ মেধয়। ম্পূণোতু” 'ততো মে শ্রিক্- 

মাবহ' ইতি চ লিঙ্গদর্শনাৎ। ষঃ ছন্দসাং বেদানাং খবত ইব খধভঃ,প্রাধান্টাৎ। 

বিশ্বরপঃ সর্বরূপঃ) সর্ব বাগ্যাপ্তেঃ, “তদ্ যথ! শঙ্কুন। সর্বাশি পর্ণানি সংতৃগ্জানি, 
এবমোঙ্কারেণ সর্ব বাক্ সংতৃধ। ; শুঞ্কার এবেদং সর্বম” ইত্যাদিশ্রত্ভ্তরাঁৎ। 

অতএব খযতত্বমোদ্কারশ্য | ও'্কারে। হাতোপান্তঃ, ইতি খবভাদিশবৈঃ স্ততি- 
নায্যৈব তষ্কারল্য। ছন্দোত্যঃ বেদেভ্যঃ,বেদ| হমতষ্ ; তন্মাদমৃতাৎ অধিসম্ব- 

ভূব,লোক-দে ব-বেদ-ব্যাহৃতিভাঃ সারিষ্ঠং জিতৃক্ষোঃ গ্রজাপতেত্তপন্ততঃ ও ক্কারঃ 
সারিষ্ঠতেন প্রত্যভাদিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যন্োক্কারম্ত অগ্লসৈবোৎপত্তিরব- 
কল্পতে। 

সঃ এবসবতঃ ও'কারঃ ইন্ঃ সর্বকামেশঃ পরমেশ্বরঃ মা মাং মেয় প্রজয়। 
ম্পৃণোতু শ্রীগয়তু বলয়তু বা) প্রজ্ঞা-বলং হি গ্রার্ধ্যতে । অমৃতন্তামুততহেতুভৃতন্ত 

বরক্ষজানন্ত, তদধিকারাৎ; ছে দেব, ধারণঃ ধারগিতা ভুয়াসং ভবেয়মূ। 
কিঞ্চ। শরীরং মে মম বিচর্ষণং বিচক্ষণং যোগামিত্যেতৎ, ভুয়াদিতি প্রথমপুরুষ- 



২৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

পরিণামঃ। জিহ্বা মে মম মধুমত্তমা। মধুমতী অতিশয়েন মধুরভা বিনীতার্থঃ। 

কর্ণাত্যাং শ্রোত্রাত্যাং ভূরি বছ বিশ্রুবং ব্যশ্রবং শ্রোতা ভূরাসমিতার্থ;। 

অত্মজ্ঞানযোগ্যঃ কার্ধ্যকরণসজ্ঘাহোহন্তিতি বাক্যার্থঃ। মেধা চ তদর্থমেব 

হি গ্রাধ্যতে- ব্রহ্ধণঃ পরমাত্মনঃ কোশঃ অনি অসেরিব; উপলব্ধ ধিষ্ঠনহাৎ। 

বং হি ব্রঙ্গণঃ গ্রতীকম্, দুর বঙ্গোপলভ্যতে । মেধয়। লৌকিক গ্রজয়৷ পিহিতঃ 
আচ্ছাদিত, স তং সাধান্তগ্রজৈরবিদিততব ইত্যর্ঘঃ। শ্রুতং শ্রবণপূর্বকমাত্ব- 
জানাদিকং বিজ্ঞানং মে গোপায় রঙ্গ; তগ্রাপ্তযবিন্মরণাদিকং কুর্িত্যর্থঃ। 

জপার্থ। এতে মন্ত্র মেধাকামন্ত ॥॥ ১॥ ৯ 

ভাজ্যানুনবাদে। যাহারা মেধা! ও শ্রীকামী, তাহাদের সেই মেধা 

ও শ্রী প্রাপ্তির হেতুতৃত জপ ও হোম 'যঃ ছন'পামূ' ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত 

হইতেছে; কেন না, “সেই ইন্দ্র আমাকে মেধাসম্পন্ন করুন' এই বাকো 
মেধাপ্রাপ্তির প্রার্থনা। এবং “সেই হেতু মাম।র শ্রী আনয়ন করুন' এই বাক্যে 

শ্র-লাভের কামনা দৃষ্ট হইতেছে। 
যিনি ছদ্দঃসমুহের (বেদ সমূহের) খখভ (বৃষ) অর্থাং শ্রেষ্ঠত! নিবন্ধন খঘতের 

তুল্য। বিশ্বরূপ--সমস্ত বাক্যে পরির্যণ্ত থাকার সর্বাঙ্ষর স্বপ্নপ; কারণ,অপর 
ক্তিতে আছে-শঙ্ছু (শলাক1) ঘারা যেরূপ সমস্ত পত্র বিদ্ধ ব৷ গ্রথিত 

হয়, তদ্রণ ওকার দ্বায়াও সমস্ত বাক্ (বর্ণ) ব্যাণ্ড আছে; 'এই সধস্তই ও'কার 
স্বরূপ। এই কারণে ওকারই উপান্তন্ূপে নিঙ্গি্ট হুইয়াছে; সুতরাং 
খবভ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাহার স্বতি করা সমীচীনই হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থ 

বেদ; বেদই অমৃত অর্থাং অমৃতত্ব লাতের উপায়) দেই অমৃত বেদ হইতে 

অথ ভ্রিলোক, দেবতা, চতুর্কেদ ও মণ্ডব্যাহতি হইতে সার সংগ্রহের ইচ্ছায় 
তপোনিষ্ট প্রক্মাপতির নিকট সারবস্তরূপে ওষ্কার প্রতিভাত হুইয়াছিল | 

[এখানে 'সংবভূব' অর্থ উৎপত্তি নহে ]) কারণ, নিতা ওষ্কারের মুখ্য 
উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

ঈদবশ গুণসম্পর ইন্দর--পরমেশ্বর অর্থাৎ সমস্ত কায্যফলের আশ্বর সেই 
ওগ্কার আমাকে মেধাত্বার।--প্ররুট জান দ্বার! গ্রীত করুক, অথবা! বলশালী 

করুক; এখানে প্রজা-বল গ্রার্থিত হইতেছে। হে দেব, আমি যেন 

অমূতের ধারণ-সমর্থ হইতে পারি। এখানে 'অনৃও, অর্থ অমৃতত্বের হেতু 
্রঙ্ধজান'; কেননা, এটা ব্রঙ্গজানেরই প্রপগঙ্গ বা গ্রস্তাব। অপিচ, আমার 
শরীয় বিচর্যণ [বিচক্ষণ অর্থাৎ ব্রদ্মজান অর্জনে সমর্থ হউক? জামার জিহ্। 



শীক্ষাবল্লী । এ ২৫ 

মধুবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুরভাধিণী হউক) কর্ণদার| প্রচুর পরিমাণে যেন শ্রবণ 
করি অর্থাৎ আমি যেন উত্তম বেদ-শ্রে।তা হই। এই বাকোর তাৎ্পর্ণার্থ এই 

যে, আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রন্থুতি আত্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হউক। 

অসির (খড়গ ব| তরবালের ) কোশ যেমন [ অসির স্থান;] তেমনি তুমিও 

গরমাত্মার উপলব্বি-স্থান ; এই কারণে তুমিই পরমাত্মীর কোশ স্বরূপ, অর্থাৎ: 
তুমিই (প্রণবই ) ব্রন্ষের প্রতীক; তোমাতেই দেই বর্ষের উপলব্ধি হইয়া 
থাকে। এই ব্রর্দোপলঞ্চির উদ্দেগ্রেই এপলানে মেধা লাভের প্রার্থনা । তুমি 

মেধা ত্বার1-সাধারণ লৌকিক জ্ঞান দ্বারা আৰ্বত; অর্থাং তুমি এবসিধ 
মহিমাঁসম্পন্ন হইলেও, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা তোমার সেই তত্ব বুঝিতে 

পারে না। তুমি আমার শ্রুত অর্থাৎ শ্রবণপূর্বক লব্ধ আত্মজ্ঞান প্রস্তুতি 

বিজ্ঞানকে গোপন কর-_রক্ষা কর, অর্থাৎ তাহ। প্রাপ্ত হইবার বিপক্ষ বিশ্বৃতি-. 

দোষ নিবারণ কর। মেধাকামী পুরুষের পক্ষে এই মগ্রগুলি জণ্য 1১1৯ 

আবহৃন্তী বিতন্বানা কুর্ববাণ। শ্ীরমাত্বনঃ | 

বাগান মম গাবশ্চ ' অনপানে চ মর্বদ1। 
ততো! মে শ্রিয়মাবহ। লোমুশাং পশুভিঃ মহ স্বাহা 1২1১০ 

লপলার্থঃ। [এবং মেধা বিষয়ে জপ্যমন্ানক্ত সম্প্রতি শ্রীকামস্ত হোমার্থং 
শ্রীকরান্ মন্ত্রানাহ__-আবহস্তীত্যাদীন্। হে ৫ক্বার,]আম্মনঃ (শ্রীকামন্ত)মম চীরং 

(অচিরং) বাসাংসি (বন্ত্রীণি) গাবঃ (গাঃ) চ, অন্নপানে চ (অন্নং চ পানং চ) সর্বদা 

আবহস্তী (সমন্তাৎ গ্রাপয়ন্তী), বিতন্বান] (বিবিধং বিস্তারণন্তী) কুর্বাণ। (সম্পা- 

দয়স্তী), যা গ্রীঃ, তাং] লোমশাং (অগমেযাদিলেমযুজ্ঞাং) পশুভিঃ( অন্যেশ্চ 

অশ্থিভিঃ) সহ,( সহিতাং) শ্রিমং (লঙ্গমীং) ততঃ (মেধাসম্পাদনানস্তরং) মে 

(মম সন্ধে) আবহ (আনয় প্রাপয়েত্যর্থঃ |) স্বাহা (স্বাহামশবো হোষাথ- 

মন্ত্রসমাপ্তিস্ছচনার্থঃ) 7 যদ্থা। মদীয়া বাক €শ্রি্মাবহ, ইতি সু আহ. 

স্বাহ৷ ইতি নিপাতনাৎ সাধুরিতি কেচিৎ ) ॥২।১০॥ 

হে ওস্কার, যে শ্রী আমার সম্বন্ধে প্রডৃত পরিমাণে বস্ত্র, গো, অনপ 
ও পানীয় বস্তু আনয়ন করে, বন্ধিত করে, এবং অবিলম্বে সম্পাদন 

করে, সাধারণ পশ্ড ও লোমশ পশুগণের) সহিত সেই কে তুমি 
|. 



২৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ | 

আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। 'স্বাহা' শব্দটা মন্ত্রের সমাপ্ডিস্চক 

এবং হুবিঃসমপর্ণ জ্ঞাপক |২॥১০। 

স্ণাক্ষল্লভাম্্ম.। শ্রীকামন্ত হো!মার্থা মনরাত্বধূনা উচ্যান্তে।_- 

আবহ্তী আনয়ন্তী, বিতথান! বিভ্তারয়ন্তী, তনোতেম্তৎকর্ণৃকত্বাৎ ) কৃর্বাগ! 

নির্বর্যন্তী, অচীরং ক্ষিগ্রমেব ; ছাদসো দীর্ঘঃ) চিরং বা) কুর্ধাণা আত্মনঃ 

মম। কিমিত্যাহ__বাসাংসি বন্তাণি, মম গাবশ্চ গাশ্চেঠি যাবৎ; অব-পানে 

চ) সর্বদ] এবমাদীনি কৃুর্বাণ! শ্রীর্যা, তাংততঃ মেধানির্বর্থনাৎ পরম্, 

আবহ আনয়; অমেধসে| হি শ্রীরনর্থায়ৈবেতি। কিংবিশিষ্টাঘ? লোমশাং 

অজাব্যাদিযুকামূ, অন্মৈশ্চ পণুতিঃ সহ যুক্তামু আবছেতি । অধিকারাদোষ্কার 

এবাভিসম্বধ্যতে | স্বাহা, শ্বাহ।কারো হো মার্থমন্্ান্জ্ঞাপনার্ঘঃ ॥ ২ ১০। 

ভাম্্যানুলাদ । অতঃপর শ্রুকামী পুরুষের পক্ষে হোমার্থ প্রযোজ্য 

মন্ত্র সফল কথিত হইতেছে-_মাত্মার--আমার সম্বন্ধে? [আমার সম্বন্ধে] কি? 

তাহ! বলিতেছেন_যে শ্রী প্রভূত বাস্- বন্বসমূহ, প্রভূত গে। এবং মর্বকালিক 

অন্নও পানীয়, ইত্যাদদ তোগ্য বন্তর আবহনকারিণী--আয়নকারিণী। বিস্তার- 

সাধিনী এবং সম্পা্দিক। বা সাধিকাঁ) আমার মেধা-সম্প।দনের গর, অচীরে 
'শীত্্) সেই শ্রী আয়ন কর। নির্কোধের ধনদম্প?্ অনর্থকরই হইয়া থাকে ; এই 
জন্ত মেধ! লাভের পর প্রীলাভের গ্রার্থন। ]1 প্রাথনীয় শ্রীকে বিশেষিত করিয়া 

বলিতেছেন যে, লোমশ! অর্থাৎ অশ্বমেধাদিযুস্ত এবং অপরাপর পণুগণ 

সমন্বিত গ্রীকে আমার সম্বন্ধে আনয়ন কর। প্রস্তাবাধীন ও স্কারই এখানে 

'জাবহ' ক্রিয়ার কর্তারপে অভিহিত হইয়াছে । এখানেই যে, হোম মন্ত্র মা 
হইল, তাহ! জাপনার্ঘ অন্তে স্বাহা? শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১০। 

আ মায়ন্ত ব্রন্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ . 

স্বাহা ৷ প্র মায়ন্ত ব্রহ্ধচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ 

স্বাহা। শমায়ন্ত ন্মগারিণ। স্বাহা ॥ ৩ ॥ ১১ | 
অন্বাতলাঃ।-মনতান্তরান্তাহ--'আ। মা” ইত্যাদীনি। ত্রঙ্মচারিণঃ (অধ্যয়না- 

িনঃ) ম। (মাং) আয়ম্ত ( অধ্যয়নার্ঘমাগচ্ছন্ত) স্বাহ!। [ চতুরদিগরতিনা মধ্যয়না- 

ধিনামাগ্মননৃচনার্ঘং[ ব্যায়ন্ত,গ্ায়ন্ত। দমায়ন্ত/শমায়ন্ধ ইতি চতুধো লেখ: । ] 

[হে খঙ্কার] ব্রন্ষচারিগ্ণ আমার নিকট আগমন করুক। 
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বন্মাচারিগণ চতুদ্দিক্ হইতে আমার নিকট আস্থক, ই অিগ্রায়- 
জ্ঞাপনার্ঘ 'বিমায়ন্ত' প্রভৃতি অপর চারিটি মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে ॥5৩।১১॥ 

স্পাহ্ঃল ভান্যন্ম,। আ. মায়স্ত্বিতি। আয়ন্ত, মামিতি ব্যবহিতেন 
সম্বন্কঃ, ব্রহ্গচারিণঃ। বি মায়ন্ত প্র মায়ন্ত দমায়ন্ত শমায়ন্ত ইত্যা্ছি। ॥ ৩।1১১ 

ভাম্যানুাচি। 'আ মায়ন্ত' ইত্যাদি। ব্রচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত 
* হউক । এখানে 'না? ও 'বন্ত” ব্যবহিত থাকিলেও পরস্পর মিলিত হইয়া! 'আর্ত” 
হইবে। “বিমায়ন্ত 'প্রমায়ন্ত 'দমায়ন্ত 'শমায়ন্ত, ইত্যাদিও রূপ ॥1১১ 

যশো জনেহদাণি ম্বাহা। আ্রয়ান বস্যসোহনানি 
স্বাহা। তংত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মাভগ প্রবিশ 
স্বাহা। তন্মিন্ সহত্রশাখে। নিভগহং ত্বয়ি মজে স্বাহা। 
যথাপঃ প্রবতা যস্তি। যথা মাপা অহর্জরমূ। এবং মাং 
ব্রহ্মচারিণ) | ধাতরায়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোধগি 
প্র মা ভাহি প্রমা প্যন্বু॥ ৪1] ১২ 
[ বিতম্বান৷ শমায়ন্ত ব্রক্মচারিণঃ স্বাহা ধাতরায়ন্ত সর্ববতঃ 

স্বাহৈকং চ।। ] 
ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোহনুবাঁকঃ ॥ ৪11 

সল্পতলাহ?ি।-[ত্রহ্মচারিণামাগমন প্রয়োজনমাহ--'বশঃ' ইত্যাদিভিং]। 
জনে (জনসমূহে) যশঃ (ষশন্বী) অগানি (ভবানি) [অহং]। তথ! শ্রেয়ান্ (গ্রশন্ত- 
তরঃ) বস্যসঃ ( বন্থমত্তমঃ অতিশয়েন ধনবান্) [ অহমু অসানি ]| হে ভগ, 
( ভগবন্), তং ( ব্রক্ষকোশভৃতং ) তা (তাং) প্রবিশানি ( তদাখ্মকো ভবানি )। 
ছে ভগ, সঃ (ব্রক্ধকোশভূতঃ) [ত্বং] মা (মাং) প্রবিশ (আবয়োরেকত্বমস্ত 
ইতি ভাবঃ)। হে তগ, অহং সহজ্রশাখে ( বহুভেদে) তম্মিন্ (তথাভূতে 
তবয়ি) নিমূজে (নিঃশেষেণ পাপরুত্যাং শোধয়ামি)। আপঃ (জলানি) 
যথা প্রবতা (নিয়েন দেশেন) বস্তি (গচ্ছন্তি), যথ! চ মাপাঃ অহর্জরং 
( অহোতিঃ লোকান্ জরয়তি-_জীরণীকরোতি ইতি অহর্জরঃ সংবৎসরঃ, তং 
যত্তি, হে ধাতঃ। এবং (তথ) ব্রহ্ষচারিণঃ মাং আয়ন (প্রারগুবন্ত )। 
প্রতিবেশঃ (বিশ্রামস্থানং) অসি [ত্বম]) [অতঃ] ম| (মাং) প্রতি প্রতাহছি 
( আত্মানং প্রকাশয় )7 মা! (মাং) প্রতি প্রপগ্গ্ব (সাক্ষাৎকারতঃ মদ্রুপষ্ 
আগচ্ছ ইত্যর্ঘঃ ) [মঞ্রতাবভোতনার্ঘং সর্কজ 'বাছা, শষগ্রয়োগঃ181১২। 
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সুলান্ুক্কাগ। [অতঃপর হোমের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতেছেন।] 
আমি যেন জনসমাঁজে যশম্বী হই; আমি যেন ধনিসমাঁজে প্রধানতম 

হই। হে ভগবন্, আমি যেন ব্রন্মকোশরূপী তোমাতে প্রবেশ করি। হে 

ভগবন্, সেই তুমিও আমাতে প্রবেশ কর। হে ভগবন্, বভেদসম্পন্ন 

সেই তোমাতে আমি আমার পাপক্রিয় বিশোধিত করিতেছি। জল যেমন 

নিন্বপ্রদেশে গমন করে, এবং মাস সমুহ যেমন তহঙ্্বর--সংবতসরের 
অস্তৃভূক্তি হয়, হে বিধাতঃ, তেমনি ব্রক্মচাঁরিগণ সর্ধ্বদিক্ হইতে আমার 
নিকট আমন্মক। তুমি হইতেছ গ্রতিবেশ অর্থাৎ আশ্রিতগণের বিশ্রাম- 

নিকেতন; অতএব তুমি [শরণাগত আমার নিকট প্রতিভাত হও (আত্ম 

প্রকাশ কর), এবং সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হও ॥8॥১২) 

ইতি শীগ্গাধ্যায়ে চতুর্থানুবাদ ব্যাখা। ॥8॥ 
স্পা ভান, যশোজনে যশস্বিজনেযু অসানি ভবানি। 

শ্রেয়ান্ গ্রশস্ততরঃ বস্যসো৷ বসীয়সো বন্ুতরাত্বস্থম রাঘব! ধনবজ্জাতীয় পুরুষাৎ 
বিশেষবাঁনহং অসানীত্ার্থঃ। কিঞ্চ,, তং ব্রর্থণঃ কোশতৃতং ত্বা ত্বাং হে 
ভগ ভগবন্ পূজাহ; প্রবিশানি--এরবিশ্ত চ অনন্থত্বাত্মৈব ভবানীত্যর্থঃ। স 
স্বমপি মা মাং ভগ ভগবনূ, প্রবিণ» আ'বয়োরেকাত্বত্বমেবাস্ত । তশ্মিন্ তয় 

সহত্রশাখে বছশাথাতেদে, হে তগবন্, নিমুজে শোধয়ামাহং পাপকত্যাম্। 

যথ। লোকে আপঃ প্রবতা প্রবণবতা নিপ্নবতা দেশেন যস্তি গচ্ছস্তি, যথ। ব 
মাঁসা অহর্জরং--সংবৎসরোইহর্জরঃ-_ অহে1ভঃ পরিবর্তমানো। লোকান্ জরয়- 
তীতি) অহানি বা অন্মিন্ জীয্যস্তি অন্তর্ভবস্তীত্যহর্জরঃ ; তঞ্চ যথা মাস! 

যস্তি, এবং মাং বর্গচা্িণঃ। হে ধাঁহঃ সব্বস্ত বিধাতঃ, মাম আয়ন্ত আগচছস্ 
সর্বাতঃ সর্বদিগ্ত্যঃ। প্রতিবেশঃ শ্রমাপনয়নস্থানম্ আসঙ্নং গৃহমিড্যর্থঃ। এবং তবং 
গ্রতিবেশ ইব গ্রতিবেশ:-_তচ্ছী লিনা: সব্বপাপছ্ঃখাপনয়নস্থানমসি। অতে। মা 
মাং প্রতি গ্রভাহি প্রকাশয়াযমানম্, প্র মা পদ্য্ব গ্রপদ্যন্থ চ মাম; রসবিদ্ধমিব 
লোহং তময়ং স্বদাত্মানং কুর্বিত্যর্থঃ। শ্রীকামোধান্মন্ বিগ্কাগ্রকরণেহতি- 
ধীয়মানো ধনার্থঃ) ধনঞচ ক্ধার্থমূ। কন্ম চোপাতদুরিতঙ্গয়ার্থঘ; তৎক্ষয়ে 
হি বিগ্ভা প্রকাশতে। তথাচ শ্বতি।__ 

« “জ্ঞানমুৎপদ্ধতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপন্য কর্দর্ণঃ। 
যথাদর্শতলে প্রথ্যে পশ্তত্যাত্মানমাত্মনি” ইতি ॥ ও ॥ ১২॥ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থাদুবাক-ভাম্তম॥॥ ৪ ॥ 
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ভ্ডাব্যানুন্বাঙ্গ । [ এখন প্রকারান্তরে প্রার্থনা কর! 'হইতেছে যে, ] 
আমি যেন বশন্বী লোকের মধ্যে থাকি, অর্থাৎ আমি যেন যশশ্বী হই ; এবং 
আমি যেন অপয় ধনী অপেক্ষ। প্রকাণ্ড ধনশালী হই। আরও এক কথা? হে 
তগবন্- পৃজনীয়, ব্রন্ব-কোশরূগী তোমাতে যেন আমি প্রবেশ করি) প্রবেশ 
করিয়া! অভিন্ন ভাবে যেন তোমাএই স্বারপা লা করিতে পারি। হে 

ভগবন্, তুমিও আমাতে এধেশ কর) এইক্সপে তোমাতে ও আমাতে 
একাত্মভাব (অশ্ন্নাতাব ) হউক। হে ভগবন্, বহু শাখায় বিভক্ত সেই 
তোমাতে আমি আমার পাপকর্ম মার্না_ শোধন করিতেছি। হে 

ধাতঃ- সকলের ভাগ্যবিধাতঃ) জগতে জলসমূহ যেরূপ নিষ্বগুদেশে গমন 

করে, এবং মাসগুলি যেরূপ অহঞ্জর- সংবৎসরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ 

মাসগুলি যেমন বৎসরের অন্তভুক্ত বা অধীন হয়, তদ্রপ ব্রঙ্গচারিগণ 

সর্বদিক হইতে আমার নিকট আগমন করুক। দিন সমূহ ঘ্বার| পরিবর্তমান 
হইয়। সমন্তভ লোক্র এরা (জীর্ণতা ) সম্পাদন করে, এইজন্য, অথব। 
দিনগুণি ইহার মধ্যে জীর্ণ (ক্ষয়) "হয়; এইজন্য 'অহর্জর' শবে সংবত্র 
অর্থ বুধায়। | * 

'প্রতিবেশ? অর্থ শরমাপনোদনাস্থান, অর্থাৎ সন্নিহিত গৃহ। তুমিও প্রতি- 
বেশ-_প্রতিবেশের ন্যায় স্বসেবকগণের সর্ববিধ পাপজ ছুঃখাপনোদনের স্থান। 

অতএব তুমি আমার প্রতি আত্মপ্রকাশ কর, এবং তুমি আমাকে প্রাণ্ত হও, 

অর্থাৎ রসবিদ্ধ (পারদসংযুক্ত?) লৌহের গায় আমাকেও তোমার 

আত্মভৃত কর। 

এই প্রকরণে শ্রীকাম ( ধনান্ডিলাধী ) পুরুষের উল্লেখ হুইয়াছে ধনার্জনের 

কর্তব্য-জ্ঞাপনার্থ; ধনের উদ্দোগ্ত কর্ম সম্পাদন; কর্মের উদেশ্ট-_সঞ্চিত পাপরাশি 

ধ্বংস; কেন না, সঞ্চিত পাপনিবৃন্তি হইলেই বিস্তা (যথার্থ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়! 

থাকে। স্মতিশান্ত্রে কথিত আছে-_'আদর্শতল ( দর্পণের মধ্যস্থল) নির্শল 
হইলে, লোকতাহাতে যেরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া! থাকে, তন্রপ কর্শের 
সাহায্যে পাপ বিধ্বন্ত হইলে, সেই শ্তন্ধচিত পুরুষেরও আত্মবিষয়ক জান 
গ্রাদুভূতি হইয়া থাকে? 188১২॥ 

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষায়্যায়ে চতুর্থ অন্ুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥81 
সত এরর রর 
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ভূতূর্বঃ ম্থবরিতি ব! এতাস্তিত্রো ব্যাঙ্ছতয়ঃ | তাসামু 

হ শ্মৈতাং চতুর্ামূ। মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি তদ্বদ্ধ। 
দ আত্মা অঙ্গাস্যন্যা! দেবতাঃ | 'ভূরিতি বা! অয়ং লোকঃ। ভূব- 
ইত্যন্তরীক্ষমূ। হুবরিত্যসৌ লোকঃ॥ ১॥ ১৩॥ 

সক্পলাঞ্থ?। [ ইদানীং ব্যাহত্যাত্বনা বর্ষণ: স্বারাজ্যফলকমুগাসনমুচ্যুতে 
_“ভূভুবিং ইত্যাদিভিঃ।] ভূঃ (ভূর্লোকঃ), ভূবঃ (ভূবলেকঃ)) দুবঃ 
( হ্বঃ ছ্ালোকঃ ) ইতি (এবংপ্রকারেণ) এতাঃ ( উক্তাঃ ) তিঅঃ 

( ব্রিসংখ্যাকাঃ) ব্যাহৃতয়ঃ (বিবিধং সাধকাতীঃ&ং, আ-_দমস্তাৎ আহরস্তি 

গ্রবন্ছত্বীতি ব্যাহতয়ঃ) বৈ (শ্বরযযত্তে ইতার্ঘঃ)। তাসাং (পূর্বোজ্ানাং 
ব্যাধতীনাং) চতুর্থীং 'মহঃ ইতি এতাং (ব্যান্বতিং) মাহাচমন্তঃ ( মহাচমসন্ত 
খযেরপত্যং পুমান্) উ (অপি) হ (প্রসিদ্ধো) বেদয়তে ল্ম ( দাদর্শ ইতাথঃ)। 
[ কীদৃশীষেতাং দদর্শ। ইত্যাহ-_] তত (ন্বপ্রকাশং মহঃ) ব্রঙ্গ (দেশ- 
কালাস্ভনবচ্ছিরং); সঃ আতা! ( অন্মতপ্রত্যয়ালম্বনম্)। অন্যাঃ (ভূরাভাঃ) 
দেবতা: (ব্যাহত্যধিষ্ঠাত্রঃ) অঙ্গানি (এতন্তা এব গুণীভৃতাঃ, [ অহং 
মহোব্রদ্বরূপমশ্মি, তুরাস্থাম্ব ব্যাবহতিদেবতাঃ_মমান্গতৃত! ইতি দৃষ্টি 
করণীয়েত্যাশয়1]| , ইদানীং তুরাদিযু লোকরৃষ্টরাহ--তুরিত্যান্িতিঃ ]। 
অয়ং (প্রত্যক্ষগেচরঃ ) লোকঃ (ভূঃ) ভুরিতি বৈ (ভূলোকতেন প্রসিদ্ধঃ) 
অন্তরিক্ষং (ভাবাপৃথিব্যোমধ্যন্থো লোকঃ ) ভুবইতি গ্রসিদ্ধঃ; জসে! লোক? 
(ছ্যলোকঃ ) সুবরিতি (স্বরিতি প্রসিদ্ধঃ)1১1১৩॥ 

মুলানুবাদ। ভূঃ তৃঝঃ ও সুবঃ (স্বঃ) এই তিনটা সুগ্রসিদ্ 
ব্যাঙ্হতি। মহাটমস খবির পুত্র মাহাচমদ্য খধি উত্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের 
চতুর্থ-'মহ:' এই ব্যাহতিটাকে জানেন অর্থাধ অবগত হন। এই 
“মহঠই ,আদ্ষ ( বৃহত--অসীম ), এবং প্রসিদ্ধ আত্মা। অপর ভূ 
প্রভৃতি (তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ) ইহার তঙ্গস্বরপ। অভিপ্রায় 
এই বে, মাহাচমস্ত খধি এই স্বপ্রকাঁশ মহকে ব্র্গাত্বরূপে এবং অপর 
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ধ্যা্ৃতিত্রয়কে ইহার অঙগরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী- 

লোক ভূঃ, অন্তরিক্ষ (স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী) লোক “ভূবঃ', আর এ 
ত্যলোক 'মবঠ (ন্বঃ) বলিয়। প্রসিদ্ধ ॥২।১৩। 

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বেবে লোক! মহীয়স্তে। 
ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ঃ। স্থররিত্যাদিত্যঃ। মহ 
ইতি চন্দ্রমাঃ। চক্রমস| বাব মর্ববাণি জ্যোতীৎুষি মহীয়স্তে। 
ভূরিতি বা খচঃ। ভব ইতি সামানি। হ্থবরিতি 
যজ্তষি ॥ ২॥ ১৪। 

নল্লাি। [ ইদানীমুপাসনোপযোগিতয়! ব্যাহতীনাং দেবত। 
উচান্তে ]_'মহঃ ইতি আদিত্যঃ (জগত্প্রাণঃ)) বাব (যতঃ) আদিত্যেন 

(আদিত্যেনৈব ) সর্বে লোকাঃ ( ভূরা]দয়ঃ) মহীয়স্তে ( বিবর্ধন্তে )। 'ভুঃ' 

ইতি বৈ অগ্নিঃ। 'ভুবঃ? ইতি বায়ু, 'সুবঃ' ইতি আদিত্যঃ। 'মহ; ইতি চক্রমাঃ ; 
বাব (যতঃ) চক্দ্রমসা [এব] সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়স্তে ( বর্ধনে); ভূঃ' 

ইতি বৈ খচঃ ( খথেদঃ )) “ভূবঃ ইতি* সামানি ; “হবঃ) ইতি যজুংষি ॥২।১১॥ 

স্বলান্যুবাদি। [এখন উপাসনার উপযোগী ব্যান্ৃতিগণের 

দৈবতরূপ বল! হইতেছে__] 'মহঃ' এইটা আদিত্য (জগৎপ্রাণ); কেননা, 

আদিত্য দ্বারাই ভূরাদি সমস্ত লোক বৃদ্ধি পাইয়! থাকে। ভূঃ এইটা 

প্রসিন্ধ অগ্নি; 'ভুবঃ' এইটী বায়ু; এবং “ম্থুবঃ, এইটা আদিত্যরূপে 

প্রদিদ্ধ । 'মহঃ* এইটী চন্দ্রম! ; কারণ, চন্দ্রের সাহায্যেই অপর সমস্ত 

জ্যোতি; বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 'ভূঃ এইটা প্রসিদ্ধ খখেদ) 'ভুবঃ 
এইটী সামবেদ; “্থবঃ' এইটা যজুরেরবদ ॥ ২॥১৪। 

মহ ইতি ব্রন্ধ। ব্রঙ্ষণা বাব সর্বেধে বেদা মহীয়স্তে। 

ভূরিতি বৈ প্রাণঃ | ভুব ইত্যপানঃ। ম্ৃবরিতি ব্যানঃ। মহ 
ইত্যন্সমূ। অম্েন বাৰ সর্ব গ্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্য- 



৩২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

ততশ্ততৃর্ধা। চতত্রন্চতজে। ব্যাহতয়ঃ! তাযোবেদ। ম 
বেদ ব্রদ্ধ। সর্বেহশ্ৈ দেবা বলিমাবহস্তি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ 

| অমৌ লোকো যূঙুধি বেদ দ্বে চ॥] 
ইতি শীক্ষাধ্য/য়ে পঞ্চমোইনুবাকঃ ॥ ৫ ॥ 

সল্পলাহ্খ়। "মহ? ইতি ব্রন্ধ ( ওক্কারাধিকারাৎ ব্র্গাত্ ওষ্কারঃ )। 
বাব (যতঃ) ব্রঙ্গণ (ও'ঝাবেণ) সর্ব বেদাঃ (খগাদয়ঃ শবরাশয়ঃ) 
মহীয়ন্তে। [ এতান্তং ব্যান্ৃতীনাং শব্দাত্বকতবযুক্তম ; অথেদানীং 'ক্রয়ারূপতা 
উচ্যতে] 'ভূঃ ইতি বৈ প্রাণঃ) ভুব ইতি অপানঃ) ন্সুবঃ ইতি ব্যানঃ। পুনশ্চ, 
মহঃ ইতি অন্লম. অব্নেন বৈ সর্বে প্রাণাঃ মহীয়ন্তে। তাঃ এতাঃ বৈ 
চতত্রঃ ব্যাহতয়ঃ চতুধ (একৈকশঃ ( চতুঃপ্রকারাঃ সত্যঃ) চতশ্্ঃ চতঅঃ 
ব্যাখ্যাতাঃ ( বণিতাঃ)। যঃ তাঃ (ব্যাহৃতীঃ ) বেদ, সঃ বদ্ধ বেদ (বে্তি)। 
সর্ব দেবাঃ অন্মৈ (ব্যাহতিবিছ্ুষে ) বলিং (ভোগোপহারং) আবহস্তি 
( উপানয়স্তীতার্থঃ)। [ অত্র গ্রথম! বান্ততিঃ__উদংলোকঃ অগ্নিঃ খচঃ প্রাণ 
ইতি, দ্বিতীয়া ব্যাহতিঃ অস্তরীক্ষং বামুঃ সামানি অপান ইতি, তৃতীয়! ব্যাহ্ৃতিঃ 
অসৌলোক; আদ্িত্যঃ যন্ুষি বান ইতি, চতুর্থা তু আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রঙ্গানন- 
মিতোবং চততরঃ ব্যাহতয়ঃ চতুঃ প্রকার! ভবস্তীতিতাবঃ ]1৩।১৫। 

শ্ুলাশ্নুবাদে। “মহঃ' এইটা ব্রহ্ম অর্থাৎ ও'ঞার স্বরূপ ; কেন 
না, উক্ত ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ (শব্দরাশি) বৃদ্ধি পাইয়। থাকে। 'ভূঃ 
এইটা প্রসিদ্ধ প্রাণ; ভুবঃ'এইটা প্রসিদ্ধ অপান বায়ু; এবং "সবঃ (স্বঃ) 
এইটা ব্যান স্বরূপ'। পুনশ্চ. মহ এইটী অন্ন স্বরূপ; কেন না, অন্ন দ্বারাই 
সমস্ত প্রাণ পুগ্িলাভ করিয়! থাকে। সেই যে, এই চারিটা ব্যাহৃতি, 
তাহারা প্রত্যেকে চারিভাগে বিভক্ত হইয়! চারি প্রকার হইয়। থাকে | 
| যেমন প্রথম (ভূ) ব্যাহ্ৃতিটী পৃথিবী, অগ্রি, ধখেদ ও প্রাণরূপে 
চতুঃপ্রকার, খিতায় “তৃবঃ' ব্যাহতিটা অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম ও অপান. 
রূপে চতুধিধ; তৃতীয় 'স্বঃ' ব্যান্থতিটাও ছালোক, আদিত্য)যগুর্ব্বেদ ও 
ব্যান বায়ুরূপে চতুধিধ ; এবং চতুর্থ ব্যাহ্থতি «মহ'ও আদিত্য, চন্দ্র, 
ব্রহ্ম ও অন্পরূপে চতুধিধ ]। চারি প্রকার এই চারিটা ব্যাহ্ৃতি এই- 



শিক্ষাবন্্ী | ৩৩ 

রূপে ব্যাখ্যাত হইল । যিনি সেই চাঁরি প্রকার ব্যাহৃতিতত্ব জানেন, 
তিনি ব্রহ্মকেই জানেন। সমস্ত দেবতা তাহার উদ্দেশ্যে উপহার 

আহরণ করেন ॥৩॥১৫॥ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুবাকব্যাধ্য ॥৫॥ 

*  স্পাক্ছল্ল-ভাম্ন১। সংহিতা বিষয়মুপাস্নমুক্তম। তদন মেধাকা মন্ত 
শ্রীকা মস্ত চানুক্রান্ত। মন্তরাঃ ; তে চণ্পারম্পর্ধ্যেণ বিস্যোপযোগার্থ। এব। অনন্তরং 
ব্যা্বত্যা মনে! ত্রহ্মণঃ অস্তরুপাসনং স্বারাজ্যকলং প্রপ্ত,যতে-__তৃভু বঃ স্ুবরিতি। 

ইতীতুযুক্তোপপ্রদর্শনার্থঃ। এতাপ্তিঅ ইতি চ প্রদর্শিতানাং পরামর্শার্থ:__ 

পরামুষ্টাঃ ন্মর্যান্তে বৈ ইত্যনেন। তিঅ এতাঃ প্রসিদ্ধ! ব্যাহৃতয়ঃ ন্বর্যযন্তে ইতি 

যাবৎ। তাসামিরং চতুর্থী ব্যান্ৃতিঃ মহইতি! তামেতাং চতুর্থী মহাচমসস্তা- 
পত্যং মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে, উ হ স্ম ইত্যেতেষাং বৃত্তান্ুকথনার্ঘস্বাৎ বিদিত- 

বান দদর্শ ইত্যর্থঃ। মাহাঁচমন্ত-গ্রহণমার্যানুস্মরণার্থম। খধ্বনন্মরণমপি 

উপাসনাঙ্গমিতি গম্যতে, ইহোপদেশাৎ। ১ 

ষেয়ং মাহাচমস্যেন দৃষ্টা ব্যার্থতির্দহ ইতি, তত্বগ্ধ; মহদ্ধি ব্রন্ধ) মহ্শ্চ 

ব্যাধতি:| কিং পুনস্তৎ? স আম্মা, আপ্পোতের্ব্যাপ্তিকর্মণঃ আআ! ; ইতরাশ্চ 

ব্যাহতয়ে। লোক! দেবা বেদাঃ “ প্রাথাশ্চ মহ ইত্যনেন ব্যাহত্যাত্মনা 

আদ্দিত্য-চন্দর-ব্রঙ্গান্নহুতেন ব্যাপ্যন্তে যতঃ,এতঃ অঙ্গানি অবয়ব। অন্ত দেবতাঃ। 

দেবতাগ্রহণমুপলক্ষনার্থম লোকাদীনাম। মহ ইত্যম্ত ব্যাহৃত্যাত্মনে 

দেবা লোকাপয়শ সর্বেইবয়বভূত। যতঃ ; অত আহ-আদিত্যাপ্দিভির্লোকাদয়ে। 

মহীক্নস্ত ইতি। আত্মন! হঙ্গানি মহায়স্তে মহনং বৃদ্ধিরূপচয়ঃ;) মহীয়ন্তে 

বর্দস্ত ইতার্থঃ | ২ 

অয়ং লোকঃ অগ্নি: খগ্বেদঃ প্রাণ ইতি প্রথমা ব্যান্ৃতিঃ ভৃঃ; অস্তরিক্ষং 
বাসুঃ সামানি অপান ইতি দ্বিতীয় ব্যাফতিঃ ভুবঃ) অপৌ লোকঃ আদদিত্যঃ 

যন্ুংষি ব্যান ইতি তৃতীয়া ব্যান্ৃতিঃ স্থবঃ, আদিত্যঃ চন্দ্রমাঃ ব্রহ্ম অন্রম ইতি 

চতুর্থ ব্যান্বতিঃ মহঃ) ইত্যেবমু একৈকাশ্তুর্দা ভবস্তি। মহ ইতি ত্র্ষ। 

ব্রদ্গেত্যে।স্বারঃ, শব্দাধিকারেহগ্তস্তাসম্ভবাং । উক্তার্থমন্যৎ। তা বা এতাশ্চতজ- 

শতুর্দোতি। তা বৈ এতাঃ তুভুবিঃ নুবর্ধহ ইতি চততঃ একৈ কশশ্চতুধধ চতু₹- 
গ্রকারাঃ। ধাশকঃ প্রকারবচনঃ। চতঅশ্চতভ্রঃ সত্যশ্চতুধ? ভবস্তীত্যর্থ;। 

তাসাং ব্থাক্ষ্গানাং পুনরুপদেণস্তথৈবোপাসননিয়মার্থঃ ৷ ও 

$ 



৩৪ তৈভিরীয়োপনিষদ,। 

তাঃ যথোক্ক। ব্যাজতীঃ যো বেদ, স বেদ বিজানাতি। কিং তৎ? 
রহ্ম। নন 'তথ্ব্দ স আত্মা” ইতি জাতে ব্রহ্মণি ন বক্তব্যমবিজ্ঞাতবৎ 'দ 
বেদ ব্রদ্ধইতি? ন$ তদ্বিশেষবিবন্ধুত্বাদদোষঃ| সত্যং বিজ্ঞাতং চতুর্থব্যানবত্যা 
আত্মা ব্রন্ষেতি) ন তু তদ্িশেষঃ--হৃদয়ান্তরুপলভ্যত্বং মনোময়ত্বাদিশ্চ। 

'শান্তিসমৃদ্ধমূ* ইত্যেবমন্তো বিশেধণবিশেষ্রূপে। ধর্মপুগে। ন বিজ্ঞায়তে ইতি 
তবু হি শান্্রমবিজঞাতমিব বর্গ মা 'স বেদ ত্র্ধণ ইত্যাহ) অতো ন দোষঃ। 
যো ছি বক্ষামাণেন ধর্ঘপুগেন বিশিষ্ট ব্রক্ষ' বেদ, স বেদ ব্রদ্গেত্যতিপ্রায়ঃ। 
অতে। বঙ্ষামাণান্ুবাকেনৈকবাক্যতা অস্য,উভয়োহি অন্ুবাকয়োরেকমুপাসনমথ। 
লিঙ্গাচ্চ ; “ভুরিত্যগ্ প্রতিধিট্ুতি” ইত্যাদিকং লিঙ্গমুপাসনৈকত্বে। বিধায়কা- 
তাব।চচ; নহি বেদ উপাপীত বেতি বিপায়কঃ শ্চিচ্ছকোধস্তি। ব্যানৃত্য- 
ুবাকে “ত| যো বেদ” ইতি তু বক্ষ্যমাণার্থতবায্োপাসনতেদকঃ । বক্ষ্যমাণার্ঘবঞচ 
ত্ধিশেষবিবঙ্ষুতা'দত্যদিনোকমূ। সর্কে দেবা অস্মৈ এবং বিছুষে অঙগতৃতাঃ 
আবহন্তি আনয়ন্তি বলিম্, স্বারাজা প্রাপ্ডে৷ সত্যামিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ১৩-:১৪ | 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমানুব(ক ভায়ম্॥ ৫॥ 

জঞাম্থান্মুবাদ। প্রথমতঃ সংহিতাবিষয়ক উপাসন! কথিত হইয়াছে, 
তাহার পর মেধাকামী ও শ্রীকামীর অন্যও কতকগুলি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। 
সেই সমুদষ্ব মন্ত্রও পরম্পরাসঘন্ধে নিশ্চয়ই বিদ্ভারও উপযোগী। অতঃপর 
স্বারাজ্যফলপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়মধ্যে ব্যাহতিরপী ব্রদ্মের উপাসনা বল। হইতেছে 
_-দুতু বঃ নুবঃ' ইত্যাদি। শ্রুতির ইতি” শব্দটী উজ বিষয়ের স্বরপ-গ্রদর্শন- 
স্থচক। “এতাঃ তিআঃ (এই তিনচী) এই কথাটাও পূর্বোক্ত ব্যাহৃতি 
সমৃছেরই পরামর্শজ্ঞাপক। টব” শবও সেই পরামুষ ব্যাতিত্রয়েরই শ্মারক। 
অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটা প্রসিদ্ধ ব্যাগ্তি উাদবারা ক্ষরণ করা হইতেছে। 
এই 'মহঃ! ব্যাম্বতিটা উক্ত ব্যাহতিত্রয় অপেক্ষ! চতুর্থী। সেই এই চতুর্থ 
ব্যান্ৃতিটীকে মহাচমসের পুক্র মাহাচমন্ত খর্ব অবগত হইগাছিলেন, অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রত্যু্ত 'উ হও স্ব এই তিনটা শব্দের অর্থ অতীত 
ঘটনার অন্ভুকধন (পশ্চাৎকধন);[ কাজেই এখানে 'প্রবেদয়তে, পদে বর্তমান 
কাল থাকিলেও অতীতকাল বুঝিতে হইবে ]| এখানে মন্্ট! খধির উল্লেখ 
থাকায় বুঝিতে হইবে যে, কর্শের স্টায় উপাপনাতেও খবিদ্মরণ করা একটা 
বিশেষ অঙ। ১ 
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এই যে, মাহাচমস্য কর্তৃক দৃষ্ট ব্যা্ততি--“মহঃ ) ইহাই সেই ব্রহ্ধ। কেন 

না, ব্রঙ্গও মহৎ (দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্ঠ )) এই ব্যাহতিচীও 'মহঃ') 

[ এইরূপ পাম্যনিবন্ধন “মহ!কে ব্র্গ বলা হইয়াছে ]| তাহ! আ|র কিরূপ? 

তাহাই আত্ম! (ব্য।পী) ; ব্যাপনার্থক *আপ: ধাতু হইতে “আত্ম/ পদটী [ নিন 

হইয়াছে ]। অপর ব্যাহ্হতি সকল ( ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ)-_-লোক, দেব, বেজ ও 

প্রাণ সমূহ আদিত্য চনত ব্রদ্ধ ও অন্ন স্বরূপ এই “মু ব্যাহত দ্বার! ব্যাণ্ড। 

যেহেতু অপর ব্যাহুতিত্রয মহ্ দ্বারা, ব্যাপ্ত, সেই হেতুই অপর দেবতা 

_ ব্যান্ৃতি সকল ইহার অঙ্গ (অপ্রধান)। এখানে ' দেবতা' শট 

লোক গ্রভৃতিরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক )। যেহেতু দ্বেবতাগণ ও লোকসমূহ 

সকলেই এই ব্যান্ততিরূগী মহের অবস্নবন্থরূপ ) সেই হেতুই প্রতি বলিলেন 

বে, লোক প্রভৃতি ত আদিত্যাদি ত্বারাই মহিত থাকে; কেন না, আত্মা 

হবারাইত অঙগসমূহ মহিত হইয়! থাকে। “মহন? ( মহীও,) ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি-.. 

উপচয় । জুতরাং “মহীয়ন্তে অর্থ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত। প্রথমা ব্যাহতি “তু; হইতেছে-- 

পৃধিবীলোক,অগি,খণ্েদ ও প্রাণস্থুপ তীয় ব্যাহততি'ভুব হইতেছে _ অন্তরিক্ষ, 

বাছু)সাম ও অপান স্বরূপ; তৃতীয় ব্যান্ততি 'সুবঃ? (ছঃ) হইতেছে_-ছ,লোক, 

আদিত্য, যু; ও ব্যানস্বরূপ ) চতুর্থ ব্যান্ধতি “মহঃ হইতেছে-_ আদিত্য, চা, 

ব্রহ্ম ও অন্বন্বরূপ। এইরূপে একএকটা ব্যাতিই চারিপ্রকার। পুনশ্চ মহ এই 

ব্যাহতিট ্গন্থরূপ ) ব্রদ্ম অর্থ -ওষ্ক।র) কেন না, শর্ববিষয়ক কথ! প্রসঙ্গে 

ও'ক্কার তির অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। অন্য অংশের অর্থ পূর্বে উক্ত 

হইয়াছে । তা বা এতাশ্চতজশ্চতুধণ ইত্যাদি। সেই এই 'ভূঃ ভুবঃ দ্বঃ ও 

মহঃ এই চারিটী ব্যাহতির প্রত্যেকটা চতুর্ঘা-_চারি প্রকার । “ধা' পজটী 

'প্রকার অর্থবোধক । ইহার অর্থ এই যে, চারিটী ব্যাঙ্হতির প্রত্যেকেই চারি- 

প্রকার হইয়। থাকে। পূর্ববকথিত ব্যান্বতি সমূহের যে, পু্র্বার উপদেশ, 

্ররূপে উপাসন! জ্ঞাপন করাই তাহার প্রয়োজন। ৩ 

যে ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যাহৃতি সমূহ জানে,সে-ই জানে_। কি জানে? ব্রক্ষকে 

[জানে ]। ভাল, “তাহা ব্রক্ম তাহাই আত্মা” ইত্যার্দিরূপে ব্রঞ্গকে জান! 

সন্বেও,স বেদ ব্রহ্গ' এইরূপে অবিজ্ঞাত-জ্ঞাপনের স্তায় কথা বল! ত উচিত হয় 

নাই? না, ব্রঙ্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞানা তিগ্রায়ে এই কথা সভিহিত, হওয়ায় 

ইহ দৌষাবহ হয় নাই। [অভিপ্রায় এই যে'] চতুর্থ ব্যানৃতি দ্বার সাধারণ: 

তাবে ব্রন্গ বিজ্ঞাত হইয়াছে সত্য, কিন্ত হৃদয়া্ততনে উপলচ্যহ ও মনোমযত্বাদি 
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হইতে আরম্ত করিয়।শাস্তিসমৃনধতপর্যা যে বিশেষ বিশেষ ধর্মসমূহ কথিত হই- 

রাছে, সে সমুদয় ত বিজ্ঞাত হয় নাঁই। এহ শাস্ত্র সেই বিশেষ ধর্মসমূহ বলিতে 

ইচ্ছুক হইয়াই'স বেদ ব্র্গণ এপাপে অবিজ্ঞাতের স্তাষ় ত্রক্ষকে নির্দেশ করিয়াছে, 
অএব এইরূপ উক্তিতে কোন দোষ ঘটে নাই। বক্ষ্যমাণ ধর্মপমূহ সহকারে 

যিনি বরঙ্গকে জানন, তিনিই ব্রদ্গকে যথার্থ জানেন । অতএব পরবর্তী অনু- 
বাকের (পরিচ্ছেদের ) সছিত এই বাক্যের একবাক্যতা অর্থাৎ একই অর্থ- 
গ্রতিপাদনে 'াৎপর্ধয বুঝিতে হইবরে। এ কথার সমর্থক বাক্যও আছে। 

'ভূং, এই মন্ত্রে “অগরিতে প্রতিষ্ঠা করে, ইত্যাদি বাক্য উপাসনার একত্বেরই 

গ্রাহক। স্বতন্ত্র উপাসনাবিধায়ক বাক্যের অভাবও ইহান অন্য কারণ) 

কেন না, [ পরবর্তী অন্ুবাকে ] উপাসনাবিষয়ক “বেদ, বা 'উপাসীত' ইত্যাদি 

কোনও শব্দ বিস্তমান নাই। এই ব্যাহ্ৃতি প্রকরণে যে, “তথ যে! বেদ? বাক্য 

আছে, তাহাও পরবর্তী অনুবাকে র সহিত সম্বন্ধ) সুতরাং কখনই উপাসনার 

ভেদপ্রতিপাদক নহে। বক্ষ্যমাণ উপাসনাগত বিশেষ ধর্ম প্রতিপাদনার্থ 
প্রযুক্ত হওয়ায় ইহা যে, বঙ্ষামাণার্থ, তাহ! আম্মা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন্বিধ 
জ্ঞানী শ্বারাজ্য লাভ করিলে পর, অঙ্গভূত বা অধীন অপর দ্েবতাগণ তাহার 
উদ্দেশে বলি ( উপহার) আনয়ন করেন ।১--৩ ॥ ১০--১৫ ॥ 

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদে শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমান্ুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥৫| 

অভ্োহনুলাক্কঃ। 

আভ্ডাম্মবডাম্যতম। তৃভু ঝনুবঃস্বরূপা মহ ইত্যেতন্ত হিরণ্য- 
গরভন্ত ব্যাৃত্যাতুনো৷ ব্রদ্মপোহ্গান্ন্! দেবতা ইত্যুক্তমূ। যন্ত তা অঙ্গভূতাঃ, 
তন্তৈতন্ত এ্দণঃ সাক্ষাদুপলন্ধার্থমূপাসনার্ঘঞচ হৃদয়াকাশ: স্থানমুচ্যতে-_-শালগ্রাম 
ইব বিষেগঃ। তশ্মিন্ হি তদ্বন্ষোপ।্যমানং মনো ময়দ্াদিধর্্মবিশিষ্টং সাক্ষাদু- 
পলত্যতে, পাগাবিবামলকম্। মার্গশ্চ সর্বাত্মভাবপ্রতিপত্তয়ে বক্তব্য ইত্যন্ু- 
বাক আরভ্যতে ॥ 

আভায ভ্ডাম্যানুন্বা্ি। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে? ভূঃ ভূবঃ 

ও গু; স্বরূপ অন্তান্ত দেখতাখপ 'মহঃ' ব্যাতিরী হিরণ্যগঞ্জনামক ত্রান্দেক্নই 
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প্র ব। অবয়ব । এখন, উক্ত দেবতাগণ ধীহার অঙ্গ বা অবয়ব, সেই এই 

বরন্ধকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিবার ও উপাসনা করিবাঁর উপযুক্ত 

স্বান-হদয়াকাঁশের কথা বলা হইতেছে। বিষুর সঞ্চে শালগ্রাম শিল! 

যেরপ স্থান, ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহাঁও ঠিক সেইরূপ) কারণ, 'মনোময়ত। গ্রস্তৃতি 

গুণ সহকারে হৃদয়াকাশে উপাসন! করিলেই করামলকের স্তর ্রঙ্ম-সাক্ষাৎ- 

কার হইয়া! থাকে । এখন সর্বাত্মভাব বা ব্রঙ্গত্থাব লাভের উপযুক্ত উপায় 

নির্দেশ করা আবশ্তক; সেইজন্ত*পরবর্তী অগুবাক আরন্ধ হইতেছে_ 

স য এষৌহন্তর্বদয আকাশঃ। তণ্মিন্নয়ং পুরুষো 

মনোময়ঃ | অম্বতো হিরগয়ঃ। অন্তরেণ তালুকে | ষ এষ 

স্তন ইবাবলম্বতে । দেন্দ্রযোনিঃ। বন্দী কেশাস্তে। 

বিবর্ততে। ব্যপোহা শীর্ধকপালে। ভূরিত্যগে৷ প্রতিতিষ্ঠতি। 

ভূব ইতি বাঁয়ো ॥১।১৬।  * 

সল্ললার্থ্। যঃ এষঃ ( অন্ুভবগোচরঃ) অন্ত দয়ে ( হৃদয়পুণ্ডরীক, 

মধ্যে ) আকাশঃ (অবকাশঃ)[ অন্তি ], তান্মন্ ( অবকাশে ) সঃ ( প্রসিদ্ধঃ) 

অয়ং ( অনুভুয়মানঃ ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞান প্রায়ঃ ) অমৃতঃ হিরণয়ঃ ( জ্যোতিময়ঃ 

শ্বপ্রকাশঃ ) পুরুষঃ ( পুর হৃদয়ে শেতে, ইতি পুরুষঃ, পৃর্ণে৷ বা) [ অভি- 

বাজাতে ]। ধশ্চ এষঃ (মাংসখগ্ডঃ) অন্তরেণ তানুকে ( তানুকয়োম ধ্যে) 

গুন উব অবলম্বতে (লব্ষমান; সন্ তিষ্ঠতি); সা (সঃ মাংসখণ্ডঃ) 

উন্্রযোনি: ( ইন্ত্স্ত পরমাত্মনঃ ) যোনিঃ ( উপলব্ধিদধারমূ )। হত (ইন রযোনে 

মাংসখণ্ডে ) অসে। কেশাস্ঃ (কেশানাং অন্তঃ মুলং) শীর্ঘকপালে (শিরসঃ 

কপালবগু্রং) ব্যপোঁথ ( ভিত্বা-_বিদবার্য্য) বিৰর্ততে [ ষথা। তথ! মনে- 

ময়াত্মদর্শী বিদ্বান্ মৃর$বিনিক্রম্য এত্োকা থিষ্টিত। ভুঃ ইত্যেবংরূপঃ 

ঘোহনিঃ, তন্সিন্ ] অঞ্নৌ প্রত্িতিষ্ঠতি। তুবইতি ( মধ্যমব্যাহৃতিরূপে| 

যো বাুঃ তন্সিন্ বায়ে (গ্রতিতিষ্ঠতি 10১১৯ 

আলানুলাচ ! সেই যে এই হৃদয়মধ্যস্থিত আকাশ, তন্মধ্যে 

এই অস্ত স্বরূপ হিরণায় মনোময় পুরুষ অবস্থান করেন | তীলুদ্য়ের 

মধ্যে যে, স্তনের ন্যায় মাংসখণ্ড লক্বমান আছে, যেখানে কেশমুল 
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মন্তকের কপালখণ্ড দুইটী ভেদ করিয়। উর্ধগত হইয়াছে, তাহাই উক্ত 
পরমাত্মার ( ইন্দ্রের ) ধোনি অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান। [ তত্ববিত পুরুষ 

উক্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া ] ভূ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে, ও ভুব-স্বরূপ 
বায়ুতে [ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ]1১1১৬॥ 

শাক্ষল্লভাব্য,। সইতি ব্যুৎক্রম্য অয়ং পুরুষ ইত্যনেন সম্ধ্যতে। 

য এবঃ অন্তহ দয়ে জদয়ন্া্ধ:। হৃদয়মিতি পুগুরীকাকারো মাংসপিওঃ প্রাণায- 

তনোইনেকনাড়ীস্থষির উর্দধনালোহধোমুখ:, বিশন্যমানে পশো গ্রপিদ্ধ 
উপলভ্যতে ৷ তন্থান্তর্যঃ এব আকাশঃ প্রসিদ্ধ এব করকাকাশবৎ, তন্সিন্ 
সোইয়ং পুরুষঃ) পুরি শয়নাৎ) পুর্ণো৷ বা ভূরাদয়ো লোকা যেনেতি 

পুরুষঃ, মনোময়ঃ, মনঃ বিজ্ঞানষ্। মন্ুতেজ1নকর্মণঃ তন্ময়ঃ তত্প্রায়ঃ) 
তপলভ্যত্বাৎ। মন্্ৃতে অনেনেতি বা মনঃ অন্তঃকরণম্। তদভিমানী তন্সয়- 
গুল্লিঙ্গে। বা। অমৃতঃ অমরণধর্্মা, হিরগরঃ জ্যোতিশরয়ঃ। তন্তৈবংলক্ষণন্ত 
হদয়াকাশে সাক্ষাৎকৃতন্ত বিদুষ আত্মভূতন্ত ঈশ্বরস্বরূপন্ত প্রতিপত্তস্নে মার্গোই- 
ভিধীয়তে-_ৃদয়াদু্দং প্রন্থত। সুযুক্লা, নাম নাড়ী! যোগশাস্ত্েযু প্রসিদ্1া। সা চ 
অস্তরেণ তানুকে মধ্যে তানুকযোর্গতা ৷ ষশ্চৈষ তালুকয়োর্শধ্যে স্তন ইব অব- 
লম্বতে মাংসখণ্ঃ)তম্ চান্তরেণেতোতৎ 1! যন্ত্র চ অসে৷ কেশাস্তঃ কেশানামস্তো 

মূলং ৭ শাস্তঃ বিবর্ততে বিভাগেন বর্ততে, যৃর্ধগ্রদেশ ইত্যর্থ | তং দেশং প্রাপ্য 
ব্গোহ বিভঞ্য বিদাধ্য শীর্ষকপালে শিরঃকপালে, বিনির্গতা যা, সা 
ইজ্জযোনিঃ ইনজন্তব্রঙ্গণে। যোনিঃ মার্গঃ স্বরূপপ্রতিপত্তিদ্বার মিত্যর্)। তয্মৈবং 
বিদ্বান মনোময়াদর্শী মুধ়ে বিনিষ্রম্য অন্ত লো কন্তাধিষ্ঠাতা ভুরিতি ব্যান্ৃতি- 
রূপো৷ যোইগি:মহতো ব্রহ্মণোধ্তুতঃ) ত্দিকপ্ৌ গ্রতিতিষ্ঠতি অগ্যাত্মন! ইং 
লোকমাঙ্গোতীত্য্ঘ)। তথা ভুব ইতি দ্বিতীয়ব্যা্ত্যাতনি বায প্রতিতিষ্ঠতী- 
ত্যন্থবর্ততে ॥১৪১৬। 

ভাম্যান্ুব্বাদ্। | ক্ুতির গ্রধমে ষে,] 'সঃ পদটী আছে, তাহ 
গচ্চাৎস্থিত 'অয়ং পুরুষঃ' এই “অয়ং' পদের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। 
“ওহ য়ে? অর্থ হদয়ের মধ্যে । হৃদয় অর্থ__আশ্রয়স্থান) _বহুতর নাড়ীচ্ছিদ্রে 
পরিপূর্ণ, উর্ধনাঁল ও অধোমুখ পদ্মদনৃশ মাংলখও ) নিহত পণুর শরীয়ে যাহা 
পক্টরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হইয়৷ থাকে । সেই হৃদয়-পল্মের মধ, এই ষে, 
ঘটাকাশাদির ভ্তা় গ্রসিত্ধ আকাশ আছে; তাহার অভ্যন্তরে সেই এই 
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(গরস্তাবিত ) পুরুষ ) যেহেতু হৃদয়-পুরীতে শয়ন (অবস্থান) করে, অথবা 
ভূপ্রভৃতি সমস্ত লোক ইহা দ্বারা পূর্ণ, সেই হেতু পুরুষ। [সেই পুক্রষই আবার ] 

মনোময়; মন অর্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞান) সেই মনের দ্বারা প্রতীত হয় বলিয়। পুরুষও 

মনোময় অর্থাৎ প্রায় মনেরই তুল্য; অথব! যাহা দ্বার চিন্তা করা বায়, 

তাহার নাম মন-_অস্তঃকরণ) মনোময় অর্থ যনেতে 'অভিমামসম্পন্ন। অথবা 

মনোজ্ঞাপ্য। অমৃত অর্থ_মরণরহিত; হিরখুন অথ জ্যোতির্শয়। 

অতঃপর এবফিধ লক্ষণাক্রান্ত। 'হদয়াকাশে প্রত্যক্ষীককত এবং জঞানিকর্তৃক 
ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মার্গ (সাধন ) কথিত হইতেছে-_ 

হৃদয় হইতে উর্দদিকে বিস্তৃত নুযুয়া নামে একটী নাড়ী আছে, উহ 
যোগশান্ত্রে গ্রসিদ্ধ। সেই সুযুয়্া নাড়ীটা উভয় তালুকার মধযগত। বুঝিতে 
হইবে যে, উক্ত তালুদ্য়ের মধ্যে] গোবৎসের ] স্তনের ন্যায় এই যে মাংসখণ্ড 

লম্বমান আছে; তাহারও মধ্যে এবং এই বেশান্ত অর্থাৎ কেশরাশির মূলদেশ 

যেখানে পরবর্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ মন্তকের যে প্রদেশে কেশ ছুইভাগে বিভক্ত 

হইয়াছে; সেই এদেশে যাইয়া, পুর্ববোক্ত মণ্যস্থান দিয়া-_মত্তকের কপালঘবর 
বিদারণপূর্বক যাহ! নির্গত হইয়াছে, তাহাই ইন্ত্রযোনি। ইন্্র অর্থ বন্ধ, 
তাহার বোনি- পথ, অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধির উপায়। যথোক্তপ্রকার মনোময় 
আত্মদর্শী বিদ্বান পুরুষ মৃধ্দেশ হইতে বহির্গত হইয়া, দৃশ্থমান জগতের 
অধিষ্ঠান শ্বরূপ্ যে, ভূ এই ব্যান্ৃতিরূপী অগ্নি, যাহ! মহৎ ব্রঙ্গের অঙস্বরূপ, 

সেই অগ্নিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অর্থাৎ অগ্নিরূপে এই সমস্ত লোককে 

ব্যাপিয়া থাকেন। এই প্রকার দ্বিতীয় ব্যান্ৃতিম্বরূপ বাস্ধৃতে প্রতিষ্ঠালাত 

করেন। 'প্রতিতিষ্ঠতি' (গ্রতিষ্ঠালাভ করেন) ক্রিয়াটীর সর্বত্র সম্বন্ধ 

আছে $১/১৯। , 

সতবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্ষণি। আগ্োতি স্বারাজ্যম্। 

আগ্লোতি মনদম্পতিমূ। বাকৃপতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ । শ্রোত্রপতি' 

রির্জ্ঞানপতিঃ ৷ এতন্ততে। ভবতি । আকাশ-শরীরং ব্রহ্ষা। সত্যাত্ম 
প্রাণারামং মন আনন্দমূ। শান্তিসমদ্ধমম্থতমূ। ইতি প্রাচীন- 

যোগ্যোপাস্ম্ব ॥২॥১৭॥ [ বায়াবন্থতমেকঞ্চ ॥ | 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে যষ্টোহনুবাকঃ ॥৬। 
সল্পচাঞ্?ি। তথা) ঘুবঃ ইতি (শ্বরিতোবংরূপে ) আদিত্ো, মহ ইত 
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(চতুর্ঘ-্যাহত্যত্থুকে ) ব্রঙ্ষধণি [| গ্রতিতিষ্ঠতি ]। [ সঃ] স্বারাঞ্জ] 

(স্বরাড ভাবং ব্রক্ষভাবং) আপ্লোতি; তথা মনসঃ পতিং (মনোন্বতি- 

প্রবর্তকতয়! সর্কেশ্বরং ব্রহ্ধ) আপ্রোতি। ততঃ ( তত্স্তাবাপঞ্ডেরেব ) 

বাকপতিঃ, চচ্ষৃষঃ পতিঃ, শ্রোত্রপতিঃ,বিজ্ঞানপতিঃ [ চ ভবতি, সর্ধাত্মকত্বাৎ, 

সর্বপ্রাণিকরৈ£'তদ্বান্ তবতীত্যর্থঃ ]। পুনশ্চ, ততঃ এতৎ ভবতি-_-আকাশ- 

শরীরং ( আকাশবৎ নির্ঘেগিং শনীরমস্ত তৎ), ব্রহ্ম; সত্যাত্ম (সত্যং_-অবিতঘং 

আবম স্বরূপং ধন্য, তৎ), প্রাণারামং, (প্রাণেযু আরাম: ক্রীড়া যন্ত, তৎ), 
আনন্দং (আনন্দকরং) মনঃ (সদানন্দপূর্ণৎ মনোইস্তেত্যর্থঃ ); শাস্তিসমৃদ্ধং 

( শাস্তিঃ সর্বায়াপনিবৃতিঃ) তয় সমৃদ্ধং পর্ণ), অমৃতং (মরণরহিতং ) 

[ এবন্,তং ব্রহ্ম ]হে প্রাচীনযোগা, [ তন] উপাস্ম্থ ॥২।১৭॥ 

মুলান্যনাদ। স্থব এই ব্যাহ্ৃতিরূগী আদিতো এবং মহ এই 

ব্যাহ্ৃতিরগী ব্রক্গে অবস্থানপূরর্বক তিনি স্বারাজ্য (ব্রক্মভাব ) প্রাপ্ত 

হন, এবং মনের উপর প্রতৃত্ব লাভ 'করেন। এইরূপ বিজ্ঞানের ফলে 

তিনি বাক্পতি (সমস্ত বাগন্দ্রিয়ের “অধিপতি ', চক্ষুর পতি, 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি এবং সমস্ত বুদ্ধি-বিজ্ঞানের পতি হন। 

আকাশতুল্য, সত্যস্বরূপ, প্রাণারাম, এবং আনন্দ, শাস্তি-সমৃদ্ধ ও 
অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্মা; হে প্রাচীনযোগা, তুমি সেই ব্রংঙ্গর উপানন৷ 
কর ॥২॥১৭॥ 

ইতি শীক্ষাধ্ায়ে বষ্ঠানুবাক ব্যাখ্যা ॥১॥ 

স্পাহ্ক-্ল ভাব ম.। সুবরিতি তৃতীয়ব্যাহত্যাত্মনি আদ্দিত্যে। মহ 
ইত্যঙ্গিনি চতুর্থব্যাত্যাত্মনি ব্রহ্মনি প্রতিতিষ্ঠতীতি। তেম্বাতাঁবেন ্থিত্ব। 
আগ্রোতি ব্রগভৃতং শ্বার।ঘাং স্বরাড়ভাবং, স্বয়মেব রাজ! অধিপতির্ভবতি অঙ- 
ভুভানাং দেবত।নাম্, যথা ব্রহ্ম । দ্েবাশ্চ সর্ব অশ্মৈ অঙ্গনে বগিম্ আবহস্তি 
অঙ্গভূতাঃ) যথ। বর্ষণে । আপ্লোতি মনসম্পতিম্। সর্কেষধাধং হি মনসাং 
পতিঃ। পর্বাত্মকত্বাদদ্ষণঃ সর্বৈহি মনোভিভ্তনবন্থতে | তদাপ্লোত্যেবং 
বিদবান। কিঞ্, বাক্পতিঃ সর্বাসাং বাচাং পতির্ভবতি | তথৈব চট্ষুক্পতিঃ 
চক্ছুধাং পতিঃ। শ্রোত্রগতিঃ শ্রোত্রাণাং পতিঃ। বিজানপতিঃ বিজ্ঞানানাং 
চ পতিঃ। সর্বাত্মকত্বাৎ সর্ধপ্রাণিনাং করণৈম্তদ্বান তবতীত্যর্ঘঃ। কিঞ্চ, 
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ততোইপ্যধিকতয়মেতস্তবতি । কিং তৎ? উচ্যতে--আকাশশরীরম, আকাশঃ 

শরীর মন্ত, আকাশবদ্ধ। হুক্মং শরীরমন্য---ইও]াকাশশরীরম্। কিং তত? গ্রকৃতং 

রঙ্গ । সত্যাত্ব) সত্যং মৃত্তামূর্তম্ অবিতথং রূপং বা! আত্ম! হভাবোহল্য, তরি 

সত্যাত্ব। প্রাণারামম্, প্রাণেঘারমণম।ক্রীড়া যস্ত তত প্রাণারামম্; গ্রাণানাং, 
ব। আরাম বন্ঘিন্। তৎ প্রাণারামমূ। মন-আনন্দম্, আনন্দভূতং সুখকদেব যন্ত 

মনঃ) তস্মন আনন্দমূ। শান্তিসমৃদ্ধম, শাস্তিরপশমঃ) শান্তিশ্চ তৎ সমৃদ্ধং চ শান্তি- 

সৃদ্ধমূ শাস্তয। বা সমৃদ্ধবৎ তদুগলভ্যত ইতি শী্সমৃদ্ধমূ। তমৃতগ্ অমরণ. 
পর্মি) এতচ্চাধিকরণবিশেষণং ভত্রৈব মনোময় ইত্াদৌ। ভ্রষ্টবযমিহি। এবং 
মনোময়ত্বাদিধশ্ৈর্বিশি্টং যথোক্তৎ ব্রদ্ধ, হে প্রাচীনষেোগা, উপাস্ম্ব-ইত্যাচার্যয- 

বচনোক্তিরাদরার্থ। ॥২।১৭ 

ঁ ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠানুবাকভাস্ম্। 

ভাম্যযানুব্লাদ । [ অনন্তর ] সুঝঃ (ম্বঃ) এই তৃতীয় ব্যাহতি 
স্বরূপ আদিত্যে [ গ্রতিষ্ঠালাভ করেন || তাহার পর গ্রধানভূত মহ এই 

চতুর্থ ব্যাহৃতিম্বরূপ ব্রদ্ধেতে, প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অভিপ্রায় এই যে- 
পূর্ব্বোক্ত অগ্নি প্রভৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া পরিশে.ষ ব্রঙ্গন্বরূপ শ্বরাড.ভাব 
গ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রঙ্গের হায় 1তুনিও তখন অঙ্গ দেবতাগণের অধিপতি 

হন। তখন অধীন দ্বেবতার! সকলে এই অঙ্গী ব৷ প্রধানের উদ্দেপ্তে বলি বা 
উপহার আহরণ করিয়। থাকেন- যেমন ব্রঙ্গের উদ্তেশ্তে করেন। বথোক্তপ্রকার 

বিজ্ঞানবান্ পুরুষ তখন “মনসঃপতি'কে সমস্ত মনের পতিকে প্রাণ্ত হন,অথৎ 

তিনি সর্বাত্মক ব্রহ্গতাবাপন্ন হওয়ায় সমন্ত মনের সবার সব্ব গ্রকার আধিপত্য 

অনুভব করেন- প্রাণ্ড হন। ৃ 

অপিচ, তিনি বাক্পতি--সমস্ত বাকের প্রভূ হন। সেই প্রকার চস্কুঃ 

সমুছের পতি, শ্রোত্র সমূহের পতি, বিজ্ঞান সমৃহেরও .পতি হুম, অথ 

সর্ধাত্মতাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সর্বগ্রাণীর করণসমূহ শ্বার। সেই সেই 
করণবান্ হইয়া! থাকেন । অতঃপর তদদপেক্ষা আরও অধিক এই ফল হয়; 

তাহ! কি? বল! হইতেছে--আকাশ-শরীর- আকাশ যাহার শরীর, অথব 
আকাশের ন্যায় সুগম যাহার শরীর; এই অর্থে আকাশশরীর। সেই আকাশ- 

: শরীর বস্তটা কি? না? প্রস্তাবিত বর্ষ ব্রদ্ছই ভ1কাঁশ-শরীর ]1*সত্যাত্ম-_ 
ূ্তানূর্ত ( পরি্ছিয়াপরি্ছির। অথবা সবল ও হুঙ্ষ- এ সমন্ডই) যাহার. বার্থ 
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গ্রূপ বা! স্বভাব,*তাহা সত্যাত্ম। “প্রাণারাম'- প্রাণেতে আরাম-সম্যক রমণ 

বাক্রীড়! যাহার, তাহ! প্রাণারাম। অথবা প্রাণের আরাম ( শাস্তি) হয় যাহাতে, 

তাহার নাম গ্রাণারাম। যাহার মন আনন্দতৃত জর্থাৎ কেবলই নুখসম্পাদ ক, 
তাহ! মনআনন্দ। শান্ত-সমুদ্ধ_ শান্ত অর্থ উপশম অর্থাৎ উদ্বেগনিবৃত্তি, 
তৎস্থরূপ, এবং সমৃদ্ধ (পুর্ণ), অথবা শাস্তি বার সমৃদ্ধ-_-পরিপূর্ণ। অমৃত অর্থ_ 

মরণরহিত ; এই বিশেষণটা অধিকরণের সন্বন্ধেই গযুক্ত হইয়াছে; স্থৃতগাং 
মনোময়াঁদি বিশেষণে বিশধষিত বস্ততেই, উক্ত বিশেষণটা বুঝিতে হইবে। 

হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি উক্ত মনোমরথাদি ধর্মবশিষ্ট যথোজ ব্রহ্মকে উপাসনা 

কর? ইহা আচার্ষে;র আদরোক্তি বুঝিতে হইবে। উপাসনা শের যে, 
অর্থ কিঃ তাহা ত পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ; [ সুতরাং এখানে তাহার বিবরণ 

অনাবন্ঠক ] ॥২॥১৭। 

ইতি তৈত্তিরীয় শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্টগ্ুবাকের তায্ান্ুবাদ ॥ ৬॥ 

সপ্ত্নোইন্যুবাক2। 

আভ্ডাজ্ভাম্ন্ম.। বদেতদ্যাহত্যাত্বকং ব্রন্মোপান্তমুক্তমূ, ৩ুন্ৈ- 

বেদানীং পৃথিব্যাদিপাঙ-ক্ম্বরপেণোপাসনমুচ্যতে-_-পঞ্চসঙ্খ্যাযে।গাৎ, পঙও.ক্তি- 
চ্ছনদঃসম্পত্তিঃ;) ততঃ পাঙজত্বং সর্বস্য | পাঙ্ক্তশ্চ যজ্ঞঃ) “গঞ্চপদা পঙ.ক্তিঃ; 

পাকে! যজ$” ইতি শ্রতেঃ। তেন যৎ সর্বং লোঁকাগ্ঠাত্মস্ত্ পাঙ.জ্ং 

পরিকল্পয়তি। বঞ্জমেব তত পরিকল্পয়তি। তেন যজেন পারকলিতেন 

পাঙ্ক্ঞাত্মকং প্রজাপতিমভিসম্পদ্যতে | তৎ কথং পাঙ-জ্ং বা,ইদং সর্বমিত্যত 

আছ -- 

আভ্ডাম্ব-ভ্ডাজ্যান্ুনলাচগ । পূর্বে ব্যান্ৃতিস্বরূপ যে ত্রচ্গের 

উপানন! উক্ত হইয়াছে, এখন তাহারই আবার পৃথিবী প্রভৃতি পাক 

স্বরূপেও উপাসন! কথিত হইতেছে--[পৃথিবী প্রসৃতিও পঞ্চ সংখ্যাযুক্ত, পঙ.ক্তি 
ছন্দটাও পঞ্চাক্ষরযুক্ত ] এইরূপে পঞ্চত্ব সংখ্যার সামা থাকায় পৃর্থবা 

প্রভৃতিতে 'পঙ.ভি' চ্ছনদঃ সম্পাদিত হইতেছে; এবং তদনুসারেই নিয়লিখিত 

প্থিব্যাদির পাঙ.ক্রষ্ছাব কথিত হইতেছে। *পঙকি' ছুন্দটী পঞ্চগদ্। (পঞ্চাক্ষ- 
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রাত্বক ) যন্তও পাঙতা--পঞ্চাত্বক' এই শ্রুতি অনুসারে, যজও পাওজ; 

[ ছতরাং পৃথিবী গ্রতৃতিতে যজ্ঞভাবও সম্পাদিত হইতেছে ](১)। অতএব 

পৃথিবী গ্রভৃতি লোক হইতে আরম্ড করিয়! আত! পর্য্যন্ত বিভিন্ন পদার্থে যে, 
গাঙক্তত্ব কল্পনা কর! হইয়া থাকে, বস্ততঃ তাহাতে বজভাবই করন! কর! 

হুইয়। থাকে, বুঝিতে হইবে । সেই পাঙজ্ররূপে পরিকল্পিত বপ্ত দ্বার! উপাপক 
পাঙক্রূপী গ্রজাপতিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সমস্ত 'ষে, কিরপে হয়, 

তাহ৷ গ্রদর্শনার্থ এখন বলিতেছেন" রি 

পৃথিব্যন্তরীক্ষং স্ঠোদি'শোহ্বাস্তরদিশঃ | অগরির্াযু- 
রাদিত্যশ্চন্দ্রম! নক্ষত্রাণি। আপ ওষধযে। বনম্পতয়ঃ। 
আকাশ মাতম! ইত্যধিভূতমূ। অথাধ্যাত্বমূ -প্রাণোহপানো 

ব্যান উদ্ানঃ দমানঃ| চক্ষুঃ শাত্রং মনো বাক ত্বকৃ। চর্ম 
মাৎনৎ স্নাবান্ছি মজ্জা। এতদধিবিধায় খধিরবোচৎ। পাঙ্জং 

বা ইদখসর্ধধমূ। পাঙেজুনৈব পাও জ্রৎস্পণোতীতি ॥১১৮। 
[ সর্ববমেকঞ্চ ॥ ] ৃ 

সি. 

ইতি সপ্তমোহনুবকঃ ॥ ৭॥ 

সল্ললার্থু। [ দেতদ্ ব্যা্তিরূপং ব্রন্গোপান্তমুক্তমূ, অধুন! তন্ৈব 
পংজি-পৃথিব্যাদিম্বরূপেণাপি উপামদমুাতে পৃথিবী দভিঃ।] [ তত্রাদে৷ 

. সপ ০ ০০০৪, সী সাপ পিট ্পীসপাশশী ৭ ভে এপ ++ ৯ পপ পাস 

(১) তাংপর্ধয-্পপঙি-' নাথে একটা বৈদিক ছন নি ৷ 'পি.জত ছন্দের প্রত্যেক 

চরণে পাঁচটা করিয়া সনঙ্গর থাকে । এখানেও পাঁচ পাঁচটা পদে, এক একটা তাগ ধরি! 

লোকগঞ্চক, দেবতাপঞ্চক. ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্ত্রিয়পঞ্গক ও থাতুপঞ্চক, এই ছয়টা বিভাগ 

কান! কর! হইয়াছে। পতিক্ত ছন্দের সহিত ্রইরূপ গঞ্চপ্বনংখ্যার সাম্য থাকায় পৃথিবী গ্রন্থৃতি 

প্রত্যেক ভাগে গাও তত্ব কম্পন! করিয়া তজগে উপাসনার বিধান কর! হইয়াছে।, “গাওক্' অর্থ 
পড়িক্ত ছন্দঃম্বরপ। এবিষয়ে টাকাঁকার বলিয়াছেন -- 

'পৃথ্িবযাদেঃ কথং পাও. তত্ব? ইত্যাকাওক্ষায়।ং পও.জ্যাখ্য ছলনঃ সম্পাগনাদিত্যাহ 

গঞ্চনংখ্যেতি। ন ফেবলং পঞ্চমংখযাধোগাৎ পঙ.ভিছুল;সম্পাদন', ধরঞদ্ব-সম্পাদনষণি কর্তং 

শকাতে, ইত্যাহ-গাও জশ্চ হজ ইতি | পন্বীযজষান-পুজ-দৈব মানুহবিতৈঃ পঞ্চতি:০ সন্পাদাত 

ইতি বাঃ পা ক্ত ইত্যর্ঘঃ| ( আনন্দগিরিঃ )1 অনুবাদ অনাবস্ঠক ॥ 
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অধিদৈবতমুচ্যতে-: ] পৃথিবী, অস্তরীক্ষম্ (ভুবলোঁকঃ ), ভোৌঃ (ছ্যলোকঃ 

বর্ন), দিশঃ (পূর্বাস্তাঃ), অবান্তরদিশঃ (আগেষ্যাস্তাঃ), [ এতৎ 

দৈবতপাঙক্ম.]) তথ অগ্নিঃ) বায়ু) আদিত্য: ( হু্্যঃ), চত্রামাঃ নক্ষব্রাণি ; 

তথা আপঃ, ওষধর়ঃ (তৃণলতাগ্তাঃ), বনস্পতয়ঃ ( অপুষ্পাঃ ফলিনে। বৃক্ষাঃ ), 

আকাশ: আত্ম। ( দেহঃ), [ এতে পঞ্চ 17 ইতি ( এতাবৎপর্য্স্তং) অধিভূতং 

(ভৃত।নি পঞ্চ অধিকৃত বৃ পাঁও জম্ উপাসনমিত্যর্ঘঃ) । [দেবানামপি ভূত- 

বিকারত্বাৎ অধিভূতন্বোক্তিঃ ] | অত্র চ পৃথিব্যাগ্বান্তরদিগন্তং লোকপাওক্ম্ 

অগ্ন্যাদি নগত্রান্তং দৈধতপাওক্তম্, অবাণ্যাস্বান্তং ভূতপাঙক্তং বেদিতব্যম্ || 

অতঃ (অনস্তরং) অধ্যাত্মং ( আত্মানং দেহমধিককত্য প্রবৃত্তমুপাসনম ) 

[ উচ্যতে-_] প্রাণঃ ( উদ্ধণগামী বাযুং ), বানঃ (প্রাণা পানয়োঃ সদ্ধি:)) অপানঃ, 

উদানঃ ( উৎক্রমণবাঘুঃ), সমানঃ (রসরুধিরাদ্বিপরিণমনকারী ), [ এতৎ 

বায়্পাঙজম্ ]। তথা চক্ষুঃ 'শ্রাত্রং, যনঃ বাক্, ত্বকৃ, [ এতদিন্রিয়পাঙ,ক্রম ]| 

তথা চর্ন, মাংসম্, স্বামু, ( শিরা ), অস্থি, মজ্জা, ' এতৎ ধাতুপাঙ ক্রম || খষিঃ 

( বেদপুরুষঃ, বেধার্ঘরষ্টা। বা) এতৎ' পৃথিব্যাদিমজ্জান্তং পাঙজমূ) অধি- 

বিধায় (অধিব্বত্য ) অযোঁচৎ (উজবান্)_ইঁদং (পৃথিব্যাদিকং) সর্ব বৈ 

(প্রসিদ্ধ) | পঞ্চতসংখ্যাযোগাৎ ] পাত ( পঞ্চাক্ষরপঙ-কিচ্ছন্দোরপং_ 

পঞ্চসংধ্যাক্তান্ততবাৎ পাঙক্তম্ ইত্যর্ঘঃ)।' [ অতঃ] পাঙ্ডেক্তন ( পঞ্চাত্মকেন ) 

এব পাঁঙ-জ্জং ্ৃণে।তি ( প্রীণয়তি _পোব্যং পোষকং চৈতৎ হয়মপি পাও-ক্তমে- 

বেতি ভাবঃ) ইতি ॥ ১॥ ৯৮॥ 

মুলান্যুবাদ । [পূর্বে ব্যান্ৃতিরূপে যে ত্রন্মের উপাসন! কথিত 

হইয়াছে, এখন তঁহারই আবার 'পাঁও জ্ত'রূপে (পৃথিব্যাদি পাঁচ পাঁচটা 

বস্তরূপে ) উপাসন/ুরলুথিত হইতেছে | 

পৃথিবী, অন্তুরিক্ষ (ভূবলেক), দে্াঃ (ন্বর্গ ), বাদি চারি দ্রিক্ ও 

আগ্নেয়ী ( অগম্সিকোণ ) প্রভৃতি চারিটী অবান্তর দিক্, [ এই পাঁচটা 

লোকপাঙ্ক্ত ]। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এই পীঁচটা 

[ দেবতাপাঙক্ত ]। আর জল, ওষধি (তৃণ লতা প্রভৃতি ), 

বনস্পতি (বিনা পুষ্পে ফলপ্রসূ বৃক্ষ ), আকাশ ও আত্ম! (দেহ), 

এই'পাঁচটা ভূতপাঙক্ত ]। উক্ত তিনপ্রকীর পাঙ্ক্ত উপাসন। অধ্যাত্ব 

উপাসন।। 
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গ্রাণ ( উদ্ঠগামী বায়ু), ব্যান (প্রাণ ও অপানেরন্দন্ধি ) অপান 
( অধোগামী বায়ু), উদান ( উৎক্রমণ বায়ু) ও সমান (ভুক্ত অনন- 

পানাদির রস-রুধিরাদিরূপে পরিণতিসাধন বায়ু), এই পাঁচটা প্রাণ- 
পাঁঙক্ত; চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্ ও ত্বক এই পাঁচটা ইন্জরিয়পাড্জ্ত ; 
চর্পা, মাংস, স্বায়ু, মশ্মথি ও মজ্জা, এই পাঁচটা ধাতুপাঙক্ত। খষি 
(বেদপুরুষ বা বেদার্ঘত্রষট৷ কোন লোক) এইব্লূপে পাঙ্স্ত উপাসনার 
বিধান করিয়। বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্তই পাঙক্ত অর্থাৎ পঞ্চাত্বক ; 
পাঙক্ত দ্বারাই পাঙ্ক্ত তৃপ্রিসাধন হইয়া থাকে ॥১॥১৮। 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্ুমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭॥ 

স্পাহ্ল্রভ্ভান্ম্যম.। পৃথিবাস্তরীক্ষং ভোৌনদিশোহবাস্তরদিশ ইতি 
লোকপাঙক্রম। অগির্বামুরাদিত্যচ্চন্তরমা! নক্ষত্রাণীতি দেবতাপাঙ,জ্তম। 
আগ ওষধয়ে! বনম্পতয় আকাশ আত্মেতি ভূতপাড-ক্রমূ। আত্মেতি বিরাট, 
তৃতাধিকারাৎ। ইত্যধিতৃতমিচি অধিলোকাধিদৈবত-পাঙক্রদ্বয়োপলক্ষণার্থম, 

লোকদেবতাপাঙ জয়োঘমোশ্চাভিহিতত্বাৎ। অথ অনন্তরম। অধ্যাত্বং 
পাঙজক্রয়মুচ্যতে -প্রাণা্দি বারুপাঁডক্তমূ। চক্ষুরাদি ইন্জিয়পাও-জ্ম্। 

চর্মাদি ধাতুপাঙক্রমূ। এতাবন্ধীদং সর্বমধ্যাম্মম বাহ্ পাওক্তমেব, ইতি 
এতদেবং অধিবিধার পরিকল্পয খাযর্কেদঃ)এতদর্শন নম্পন্নো৷ ব1 কশ্চিত্বষিঃ)অবো- 
চহুক্তবান্। কিমিত্যাহ--পাঙক্তং বা ইদ্ং পাওক্েনৈব আধ্যাত্মিকেন 

সঙ্থ্যাসামান্তাৎ, পাঁও-ক্তং বাহং ম্পৃণোতি বলয়তি পৃরয়তি একাত্মতয়োপলত্যত 

ইত্যেতৎ। এবং গাঙ.ক্তমিদ্ং সর্বমিতি যে| বেদ," স প্রঞ্জাপত্যাস্মৈব 
তবতীতার্ঘঃ॥ ৪ ॥ ১৮ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সনাহথবাকভাযযম্।৭| 

ভাজ্যান্মাদ্। পৃথিবী অস্তরীক্ষ (ভুবলে ক) স্বর্গ, পূর্বাদি দিক্ 
ও অবান্তর দিক্ সমূহ ( অগ্নিকোঁণ প্রভৃতি ) ইহারা হইতেছে লোকপাঁওজ, 
অগ্নি, বানু, আদিত্য, চর ও নক্ষত্র সমূহ, ইহার] দেবতাপাও.; জল, ওষধি 
(তৃণ লত! গ্রস্থৃতি ), বনস্পাত, (বিন! পুশে যে সমুদয় বৃক্ষে ফা জন্মে), 

আকাশ (ভূতাকাণ ) ও আত্মা, ইহারা ভূতগাঙ্কত । এখানে ভূতের প্রস্তাবে 
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পঠিত হওয়ায় আত্মা অর্থ--বিরাট । এখানে থে 'অধিভূত' শব আছে, তাহা 
অধিলোক ও অধিদৈবত পাউ-্ত ঘয়েরও 'উপলক্ষণ ; কারণ, লোকপাঙ-ক্ত ও 

দেবতাপাউ-জ্ত+ এই ছুইটী পাউ ক্তেরও উল্লেখ রহিয়াছে । 

অনন্তর তিনগ্রকার অধ্যাত্ম পাঙন্ত কথিত হইতেছে- প্রাণ অপান 

গ্রভৃতি বায়ু পাও, চক্গুঃগ্রভৃতি ইঞ্ডরিয়পাঙস্ত এবং চন্প্রভৃতি ধাতু 

পাঙক্ত। এ পধ্যস্ত বাহ্ ও অধ্যাত্ম যাহ! ঝলা হইল, সেই সমন্তই পাও 

বন্ত। খধি অর্থাৎ স্বয়ং বের্ট কিংবা বেদার্থ-জানসম্পন্ন কোন খষি উক্ত প্রকারে 

এইরূপ পাওক্ত পরিকল্পন। করিয়৷ বলিয়।ছিলেন। কি বলিয়াছেন,তাহ] প্রকাশ 

করিয়। বলিতেছেন--এ সমস্ত পাঙক্ত; আধ্যাত্বিক পাঙক্ত অনুসারে 

বাহ পাঙ.ক্ও পূর্ণ করিতে হইবে, অর্থাৎ উভয়কে এক অভিন্নবপে উপলব্ধি 
করিতে হইবে। যে লোক যথোক্গ্রকারে এই সমুদয় পাঙ-্ত অবগত হন। 

তিনি সেই অবগতির ফলে নিজেও প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়! থাকেন ॥১1১৮। 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সগ্তমান্গ বাকের ভাষ্যান্ুবাদ ॥ ৭| 

অ্টমোহনবাকঃ। 

আভ্ডাম্ব ভান, | ব্যানত্যাত্বনো ব্রহ্ষণ উপাসনমুক্তমূ। 
অনন্তরং চ পাউক্তম্বরূপেণ তস্যেবোপাসনমুক্তমূ। ইদানীং সর্কোপাসনাঙ্গ- 
তৃতন্বোস্বারস্যোপানং বিধিতস্ততে ৷ পরাপরব্্গনৃষ্্যা ছি উপাস্তমান উষ্কারঃ 
শবমাত্রোথণি পরাপরব্রন্ষপ্রাপ্তিমাধনং ভবতি) সহি আলম্বনং ব্রঙ্গণঃ পরস্থা 
পরন্ত চ গ্রতিমেব বিষ্টোঃ “এতে নৈবায়তনেনৈক তরমম্বেতি” ইতি শ্রুতেঃ। 

আভ্ডান্মভ্ডান্যান্ুব্বা ন্ ৷ ইতঃপুর্বে ব্যান্বতিরগী ব্রদ্মের উপাসন। 
উদ্ভ হুইয়াছে। তাহার পর পাও. স্বরূপেও তাহারই ,উপাসন! উক্ত 

হইয়াছে। এখন সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওয্কারোপাসনার বিধান করা 
হইতেছে। ওষ্ার একটী শব হইলেও পরব্রহ্ম ও অপর-ব্রন্ববৃদ্ধিতে উপাসন। 
করিলে, এ ও স্কারই পরত্র্গ ও অপর ব্রদ্ধের প্রাপ্তিসাধন হইয়া থাকে? 
কেননা, ও গ্কার হইতেছে পরব্রদ্দের ও অপর ব্র্দের আলম্বন অর্থাৎ উপাসনার 

বিষয়-_যেমন বিষ্ণুর আলম্বন প্রতিমা! (শ।লগ্রাম শিল! প্রভৃতি )। শ্রুতি 

বলিয়াছেম--এই ওক্কার রূপ আলম্বনের সাহায্যেই পর ও অপর ব্রহ্গের 
একটীকে গ্রা্ত হয়' ইতি। 

$ 
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গমিতি ভ্রহ্ম। ওমিতীদর্খদর্বধধৃ। ওগিত্যেদনুকৃতিহ স্ম 
ব1! অপ্যে শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়স্তি। ওমিতি সামানি গায়স্তি। 
ওত খোমিতি সন্ত্রাণি »ছদান্ত। ওমিত্ধ্বযুঃ প্রতিগরং প্রতি- 

গৃাতি। ওমিতি ত্রহ্ম। গ্রসৌতি ॥। ওমিত্যগিহোব্রমনুজানাতি | 
ওমিতি ব্রাঙ্গ" প্রবক্ষ্যমাহ ব্রন্ষোপাপ্পবানীতি। ব্রক্ষৈ- 

বোপাপ্সোতি ॥ ১॥১৯ ॥ [ওম দশ ॥] 

ইতি শীক্ষাধ্যায়েহউমোহনুব.কঃ ॥ ৮ ॥ 

সল্রলার্থঃ। ও ম্ ইতি (এষ শব?) ব্রহ্ম । ব্রঙ্মণ আলম্বনম্)। ও'ম্ ইতি 
(এষ শবদঃ)ইদং সূ্বম, (সমস্তং জগৎ) ) !এবং চিন্তনীয়মিতিভাবঃ] | অপিচ)ওম্ 
ইতি অন্ক্কতিঃ (অন্থকরণম্, “ইদং কুরু? ইত্যেবমতি হিতঃ পুরুষঃ "ও"ম্, ইত্যুকত 
শ্বীকারং প্রকাশয়তি ইঠিভাবঃ )। তথ! 'ও-শ্রাবয়” (হবিস্ত্যাগার্থং মন্ত্রং দেবান্ 
শ্রাবয় ইতি কৃত্বা প্রেষ্ুজনেন) আ.শ্রাবয়[গ্ (সমন্তাৎ দেবান্ মন্্রশ্রবণং কারয়স্তি) 
[ খত্বিজঃ ];[ হন্ম বৈ ইতি পিপাতাঃ প্রসিদ্ধিস্ছচকাঃ ]| ও'ম্ ইতি [ কৃত্বা] 

সামানি গায়স্তি। ওমৃ। শোম, (শং স্ুখং তদেব ওম. ইতি শোম, ইত্যন্- 

করণাথঃ) ইতি । কতা ] শন্ত্রাণি (গীতিরহিত। খচঃ) শংসস্তি ( পঠন্তি )। 

অধ্বরধূযঃ (যাজুনঃ) ওম. ইতি প্রতিগরং (বাঙঅনঃকায়ানাং বিহিতে| 

ব্যাপারঃ গরঃ__কর্ম, যন্দুধিশেষো। বা, তং এতি, প্রতিকর্ণি্র্থঃ'গ্রতিগৃণাতি 

(উচ্চারয়তি )। ব্রা খত্িগ্িশেষঃ) ওম. ইতি প্রসৌতি ( কর্খ অনু- 

জানাতি)। ওম.ইতি অগ্রহোত্রং অনু্ঞানাতি। ত্রাঙ্গণঃ প্রণক্ষ্যন্--ত্দ্ধ 

(বেদং) উপাগ্রবানি (সানিধ্যেন লভেয়ম. ইতি ক্ৃত্বা) ও ম.-ইতি আহ (ব্রতে)। 

( এবং ক্ত্ব! ) ব্রঙ্ এব উপাপ্পোতি ( সামীপ্েন গাপ্রোতীত্যর্থঃ )॥১।-৯। 

সুলান্ু্লাদ। ওম্ এই পদটই ব্রহ্মা; কারণ, ুম্ই সর্ধবাত্বক। 

তম এই পদদই অনুকৃতি, অর্থা সম্মতিতুচক, ( কেহ কোন কাজের 

কথা] বলিলে, লোকে গুম্ বলিয়া সম্মতি জ্ঞগন করিয়া থাকে )। 

যাজ্িকগণও ও শ্রবণ করাও (ও শ্রারয়) বপিয়া দেবতাগণকে মন্ত্র 
শ্রবণ করাইয়। থাকেন। ও'ম্ উচ্চারণপুর্ববক সামগান করেন 

[ স্তোত্রপাঠকগণ ] ওম্-শোম্ বলিয়া! শন্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পা 



৪ তৈত্তিরীয়োপনিযদ | 

করিয়া থাকেন যজুবেরদিগণ প্রতোক কর্মে ও'ম্ উচ্চারণ করিয়! 

থাকেন; অগ্নিহোত্রীরা ও'ম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্রের অনুমতি দিয়া 

থাকেন; ব্রাঙ্গণজাতি বেদবিচ্ভা অধিগত হইবার আশায় অধ্যয়নের 

পূর্বের ওম্ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এবং তাহার ফলে ব্রদ্মকেই 

প্রাপ্ত হইয়া! থুকেন ॥১ ॥ ১৯ ॥ 

স্পাল্র-ভাজ্ব্যস্। ওমিতি, ইতিশকঃ ্বরপপরিচ্ছেদার্থঃ) ৩- 

মিত্যেতচ্ছবারূপং ব্রন্ষেতি মনসা ধারয়ন্ছপাসীত ; যতঃ ওমিতি ইদং সব্ধং হি 
শরন্বরপমোক্ষারেণ ব্যাণ্মূ, “তদযথ। শঙ্কুনা” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। “অভিধান- 

তন্্ং হৃতিধেয়ম্” ইত্যত ইদং সর্বমো্কার ইতু[চ্যতে ৷ উক্কারস্তত্যর্থ উত্তরে 

গ্রন্থঃ, উপান্তত্বাৎ তশ্য | 

গুমিত্যেতৎ অনুকৃতিঃ অস্ধকরণম। করোমি যাস্তামি চেতি কতমুক্ত 

গুমিত্যিগ্করোত্যন্তঃ । অত ওষ্কারোহছুকৃতিঃ। হ ন্ম বৈ ইতি 

গ্রসিদ্ধার্থগোতকাঃ| প্রসিদ্ধং হি ওক্কারন্তাস্থ কৃতিতম.। অপিচ, ওশ্রাবয়েতি 

প্রৈবপূর্বমাশ্রা বয়স্তি গ্রতিশ্রবয়স্তি। তথা ওমিতি সামানি গায়ন্তি সামগাঃ । 

ওম শোমিতি শঙ্তাণি শংসন্তি শত্ত্রংদিতারোহপি। তথ ওমিতি অধ্বযু]: 

প্রতিগরং প্রতিগ্ণাতি। তাঁমতি বর্ম প্রসৌতি অন্জানাতি। গামতি 
আগ্রহোত্রম. অনুজানাতি, জুহোমীত্যুক্ত গাঁমত্যেবানুজ্ঞাং প্রধচ্ছ(ত। 

ওমিত্েব ব্রাঙ্গণঃ প্রবস্ষ্যন্ প্রবচনং করিস্তন্ অধ্যেব্যমাণঃ ও'মিত্যাহ ও মিত্যেব 
প্রতিপপ্ততে অধ্যেতুমিত্যর্থঃ; ত্রচ্ম বেদম, উপাপ্রবানি ইতি প্রাপুয়াং 

গ্রহীস্যামীতি উপাপ্লোত্যেব ব্রহ্ম । অথবা ব্র্ম পরমা আ্মানম্, উপাপ্নবানীত্যাত্মানং 

গ্রবঙ্ষ্যন্ প্রাপয়িয্যন্*ও মিত্যেবাহ। স চ তেনোক্কারেণ ব্রহ্ধ প্রাপ্নোত্যেব। 

ওষ্কারপূর্বং প্রবৃভানাং ক্রিয্াগাং ফলববং যন্মাৎ। তক্মাদোগারং বঙ্গেত্যপা 
সীতেতি বাক্যার্থ; ॥১।-৯| 

ইতি শীক্ষাধ্যায়েইইমা গুবাকভাষ্যম. ॥৮। 

ভ্ডাজ্যান্ুবীদ । শ্রুতিতে ওম্-শব্বের পর যে'ইতি' শব্ষটা আছে, 
উহ। গ্বরূপনির্দেশক। ওম এই শব্রূপী ব্রক্গকে মনে মনে ধারণ করিবে-_ 

উপাসন! করিবে ;[ কারণ? 1 যেহেতু ওঁদই হইতেছে এই সমুদয়, অর্থাৎ, 
এই সমপ্ত শঙ্ধদগৎই ৩দ্কার দ্বারা পরিব্যাণ্ত) কারণ, অন্তশ্রতিতে আছে যে, 

1 অঙ্থনপঞ্জ ] যেয়প শিরাজালে ব্যাণ্' ইত্যাদি। অভিধেয় ব! বাচ্যার্থ বারই 

হু 
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অভিধানের অর্থাৎ তথ্বোধক শবের অধীন ; এই কারণে সর্বার্বোধক ও ষ্কার 
শবকে সর্বশ্বরূপ বল] হইয়া থাকে । ও'ককারই এই প্রকরণে উপান্ক? এই 

অন্ত তাহার স্ততি প্রকাশ করাই পরবর্তি শ্রত্যংশের অর্থ বা উদ্দেপ্ত। ও'ঘ্ এই 

শব্দটা হইতেছে অনুকতি- অনুকরণ (অঙ্গীকারহুচক)) কেহ কোন কার্যে 
আদেশ করিলে পর, আদিষ্ট ব্যক্তি ওম্ বলিয়! তাহার অনুকরণ করিয়া! থাকে। 
অতএব ওষ্কার পদটা অন্ুকৃতি | শ্রুতির হন্মও বৈ এই তিনটী পদ্দ প্রসিদ্ধি- 

নুচক অথাৎ ওক্কারের যে, অন্ুকৃতিরূপত্ব স্ুগ্রসিদ্ধ, তাহ! জানাইতেছে। 

অপিচ, খত্বিক্গণ ও শ্রাবয় (শ্রবণ করাও) বলিয়! কার্ধ্যে প্রেরণ করিয়া- 
থাকেন (১)। এইরূপ সামগগণ (যাহারা সামগান করেন 7) তাহার ওম্ 
উচ্চারণপূর্বাকই সামগান করিয়া থাকেন। শস্্নামক স্তোত্রপাঠকগণও 
'ওমু শোম্, বলিয়াই শত্ত্রসমূহ (স্তোব্রবিশেষ ) পাঠ করিয়। থাকেন। এইকপ 
অধ্বযু'ঠগণ প্রতিকর্থে ওষু উচ্চারণপুর্ববক, যভূমর্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন; 

্রহ্জাও ওম্ বলিয়াই অনুমতি দিয়া থাকেন; ওম্ বলিয়াই অগ্নিহোত্র 

হোমের অনুজ্ঞা করিয়া থাকেন, অথাৎ 'আমি হোম করি” এইরূপ জিজাসার 

পর, ওম্ বলিয়াই হোমের অনুমতি দিয়! থাকেন। এইবপ ব্রাঙ্গণজাতি বেদ 
অধ্যয়নের পুর্বে 'আমি বেদবিষ্ঠা প্রাপ্ত হইব-_বেদার্থ গ্রহণ করিব' এইন্সপ 

ভাবনার পর, ওম্ বলিয়াই বেদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা ব্রহ্ম অথ 
পরমাঝ্ম! ) পরমাত্মাকে প্রাণ্ত হইবার উদ্দেপ্তে ওম, এইপ্রকারই উচ্চারণ করিয়া! 

থাকেন; এবং সেই বক্তা উক্ত ওক্কারোচ্চারণের ফলে নিশরই ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত 

হন। যেহেতু ওক্কারের উচ্চারণপুর্বক আরব্ধ ক্রিয়াসমূহ অবশ্থই সফল 

হইয়! থাকে; সেই হেতু ওক্ারকে ব্রহ্ষজ্ঞানে উপাসনা করিবে) ইহাই উক্ত 

বাব্যের তাৎপর্যযার্থ॥ ১৪ ১৯ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমান্গবাকের ভাস্ান্ববাদ ॥ ৮ 

ধতঞ্ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়গ্রবচনে চ | তপণ্চ 
গ্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ শ্বাধ্যাযপ্রবচনে চ ৭ শমশ্চ 

(১) তাঁৎপর্ধ্য--একজন বাজ্িক অপর ধাক্যিককে বলিবেন, তুমি, “ও শ্রাবর' অর্থাৎ 

অমুক অমুক মন্ত্র দেবগণকে জ্রবণ করাও । এই কথার পর সেই জাদেশপ্রাপ্ত যাজক দেবতা 

গণকে যন্ত্র শ্রবণ করাইয়। থাকেন, অর্থাং দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়। অন্তর পাঠ করি! থাফেন। 

ও আব ও 'জা শ্রাবয়স্তি' কথার এইরপই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। 

ণ 
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্বাধারগ্রবচনে চ। অগয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্র 

্বাধায়গ্রবচনে চ। অতিথযুশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ 

স্বাধ্যায়গ্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। গ্রজাতিশ্চ 

বাধায়প্রবচনে চ। . সত্যমিতি সত্যবচা রাখীতরঃ। তপইতি 

তপোনিত্যঃ পৌরুশিগ্ডিঃ | স্বাধ্যায়প্রবঈনে এবেতি নাকে! 

মৌদুগলা:। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ || ১॥২০ 

[ গজ! চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ষট২চ ॥] 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমৌহনুবাকঃ ॥ ৯ ॥| 

_ সব্পলাহতি। [ বন্ত পুরব্র্বদিজঞাসোরুপাসনৈরপি নাস্তমুখতা সৎ 

তেন তু তদর্থং গ্রথমং করেব করণীয়মিত্যাহ_খতং চ' ইত্যাদি ]। খতং 

( বথাশান্ং কর্মবিষয়কং জ্ঞানং ) চ ( চকারঃ স্থাধ্যায়-প্রবচনয়োঃ সমূচ্চয়ার্থঃ )। 

গ্বাধ্যায়-গ্রবচনে চ (শ্বাধ্যায়ঃ অধ্যয়নং--গুফমুখা দক্ষরগ্রহণং' তদর্থবিজ্ঞানং 

চ) গ্রবচনং চ অধ্যাপনং। নিত্যপাঠরূপো। ব্রহ্মযজ্ো বা) সত্যং (ষথার্থভাষণং, 

কা়মনৌবাগ.ভিরনুঠীয়মানং কর্ণ বা) চঃ স্বাধ্যান-প্রবচনে চ ( উক্তার্থে )। দ্বমঃ 

( বহিরিলিয়সংযমঃ ) চ, শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ) ৮, [ এতানি শ্বাধ্যায়- 

প্রবনাভ্যাং সহ কর্তব্যানি ইতি ভাবঃ]। অগরয়ঃ (দক্ষিণাভাঃ আয়ঃ পঞ্চ 

ব।)[ আধাতব্যাঃ]। অগ্নিহোত্রং চ[ হোতব্যং ] । অতিথয়ঃ চ [ পৃজ্যাঃ]। 

' মান্ুষং (লোৌকব্যব্হারঃ) ৮ | পালনীয়] | গজ! (সন্ততিঃ ) চ [ উৎ- 

পান্ধ। ]। প্রঙ্জনঃ চ ( পৌব্রোৎপত্তিঃ__পুতরচ্চ বিবাহুনীয় ইত্যথঃ )। 

[ সর্কৈরেতৈঃ কর্ৃতিরুজন্তাপি স্বাব্যায়-প্রবচনে ন কথমপি হাতব্যে, এত- 

দর্থং স্থাধ্যায়-গ্রবচনয়োঃ সর্বতোল্লেখঃ; যতঃ শ্বাধ্যায়-প্রবচনয়োরের পরং 

শ্রেয়ঃ সন্নিহিতমিতি ভাবঃ ]। | 

[ অশ্র চ খবীণাং মততেদ উপন্থম্ততে--” ] সত্যবচাঃ ( সত্যবাদী, তন্নামকে। 

ব) রাধীতরঃ ( রখীতরগোত্রীয়ঃ খবিঃ ) সত্যং ( বখোজলগ্ষণং ) ইতি (এব) 

[ অনুষঠে্ং সন্ততে ]1 তপোনিত্যঃ ( দপোনিষ্ঠ:, তক্নামকে। বা) পৌরুশিষ্টিঃ 

( গুরুবিক্েরপত্যং খষি: ) তগ: ( বথোক্তলগণং) ইতি (এব) [ অনথতেয়ং 

মন্ততে ]। তথা, নাকঃ (তত্নামক: ) মৌদ্গল্যঃ (মুহ্ুগলস্যাপত্যং খষি; ) 



দীগগবনী। ৫১ 

গ্বাধ্ায়-প্রবচনে এব ( যথোজলক্ষণে )[ অনুষ্ঠেয়ে ইতি মন্ততে ]1 [কুতঃ1] 

ছি (যন্মাৎ) তৎ (ন্বাধ্যায়ঃ প্রবচনং চ) [এব] তপঃ) [ তত্যাৎচ তে 

এবাছুষ্ঠেয়ে ইতি ভাবঃ। আদরার্থধং দির্বচনমূ 11১২৭ . 

সুলান্ুলাদূ। [ত্রক্মজিজ্ঞম্্ ব্যক্তির যদি উপাসনা দ্বারাও 

একাগ্রত। না হয়, তবে আগ্রে তাহার কন্মানুষ্ঠানই আবশ্যক ; এই অভি 
প্রায়ে বলিতেছেন-- ] খত অর্থ শান্্রানুসারে কর্্মাবিধি বিষয়ে জ্ঞান; 

স্বাধ্যায় অর্থ গুরুর নিকট বিষ্বযাগ্রহণ ও তদর্থবিজ্ঞান ; প্রবচন অর্থ-- 

অধ্যাপনা, অথব! প্রত্যহ কর্তব্য পাঁঠ._ ব্রহ্মষন্ঞ। সত্য অর্থ যথার্থ কথন, 
অথব| দেহ মন ও বাক্যছ্ারা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তপঃ অর্থ প্রাজাপত্য ও 

চান্দরা়ণ ব্রত প্রভৃতি। দান অর্থ_-বহিরিক্দিয়-সংঘম। শম অর্থ-- 
অস্তঃকরণের সংযম. 'অগ্রয়ঃ অর্থ দক্ষিণাগ্রি, গারৃপত্য ও আহবনীয় 

অগ্নি। অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে। অতিথির পুজা করিবে। 

মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। সম্তানোগপাদদন কর্তব্য। পৌর উৎপাদন 

অর্থাৎ পুত্রের বিবাহ করান আবশ্যক । [ বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত 

কার্য যেমন কর্তব্য, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনও যতুসহকারে 
কর্তব্য। এই অভিপ্রায়েই সত্য, প্রভৃতি সকলের সহিত স্বাধ্যায় ও 

প্রবচন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে ]। 

[ এ বিষয়ে খধিগণের মতভেদ প্রদর্শন করা হইতেছে। ] সত্যবাদী 

অথব! সত্যবচ1 নামক রাখীতর (রণীতরের পুক্র) খধি মনে করেন যে,] 

সত্যই অনুষ্ঠেয়। মুদ্গগলগুজ ( মৌদ্গল্য ) নাকনামক খি স্থাধ্যায় 
ও প্রবচনকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় বিবেচনা! করেন ; কারণ, উহাই (স্বাধ্যায় 
ও প্রবচনই ) যথার্থ তপন্যা। | এবিষয়ে আদরপ্রদর্শনার্থ 'তদ্ধি তপঃ 

কথার ছিরুক্তি কর! হুইয়ীছে ]॥ ১॥ ২ ॥ 

স্পশক্ত্ল ভাজ্বযন্ম.। বিজ্ঞানাদেবাপ্পোতি স্বারাগ্যমিতু!ক্ত্বাৎ শ্রোত- 
শবার্ভানাং কর্ণণাষানর্থকাং প্রা্ুম্ ইত্যতন্তম্সা গ্রাপদিতি কর্শণাং পুরুষার্থং প্রতি 
সাধনত্বপ্রদর্শনার্থমিহোপন্তাসঃ-_খতমিতি ব্যাখ।াতম,। শ্বাধ্যায়োহধ্যয়নম,। 

প্রবচনমধ্যাপনং। ব্রঙ্মবজে। বা | এতানি খতাদীনি অনুষ্ঠেয়ানীতি বাকাশেষঃ। 

জী 



৫২ তৈত্তিরীয়োপনিষন। 

সত্যং সত্যবচনং ধথাব্যাখ্যাতার্থ, ব1। তপঃ কদ্াদি। দমঃ বাহকরণোপশমঃ। 

শমঃ অন্তঃকরণোপশমঃ। অগ্য়শ আধাতব্যাঃ | অগ্নিহোতং চ হোতব্যম.। 

অতিথয়ণ্চ পৃজ্যাঃ। মান্ুযমিতি লৌকিকঃ সংব্যবহারঃ; তচ্চ ষথাপ্রাণ্ড- 
মনুষ্ঠেরম.। প্রজা চোৎপাস্তা। প্রজনশ্চ প্রঞজননম খাতে! ভারধ্যাগমন- 
মিত্যর্ঘঃ। প্রজাতিঃ পৌত্রোখপতিঃ; পুভ্রো। নিবেশয়িতব্য ইতে)তৎ। 
সর্বৈয়েতৈঃ কর্ষ্ভিযু'ক্ত্ঠাপি স্বাধ্যায়-প্রবচনে বত্বতোধনুষ্টেয়ে, ইত্যেবদর্থং 
সর্বেণ স্বাধ্যায়প্রবচনগ্রহণমং। স্বাধ্যায়াধীনং হি অর্থজ্ঞানম.। অর্থজানাধীনং 
চ পরং শ্রেয়ঃ। প্রবচনঞ্চ তদবিন্মরণার্থ ধর্মরৃত্ধযর্থ্চ ; অত: স্বাধ্যায়-গ্রবচনয়ে।- 
দঃ কার্যঃ। 

সত্যমিতি সত্যমেবাহ্ুষেযমিতি সত্যবচাঃ সত্যমেৰ বচো যন্ত, সোঁহয়ং 

সত্যবঢাঃ, নাম বা তন্য। রাধীতরঃ রথীতরসগ্রোত্রঃ, রাধীতর আচার্ষে! মন্যতে। 
তপ ইতি তপ এব কর্তব্যমিতি তপোনিত্যঃ তপসি নিত্যঃ তপঃপরঃতপোনিত্য 

ইতি বা নাম) পৌরুশিষ্টিঃ পুকশিষ্টস্তাপত্যং পৌরুশিষ্টরাচার্ধেয! মন্ততে | 

স্বধ্যায়গ্রবচনে এবানুষ্ঠেরে ইতি নাকে। নামতঃ মুদগলস্তাপত্যং মৌদগল্য 

আচার্ষেয মন্ততে। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ।* যন্মাৎ দ্থাধ্যায়গ্রবচনে এব 
তপঃ) তম্মান্ে এবানুটেয়ে ইতি। উজানামপি সত্যতপঃস্বাধ্যায় প্রবচনানাং 
পুমঞ্হুণমানরার্থম. ॥ ১॥২*। 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমানুবাকভায়ম্॥ ॥ 

ভাজ্বানুব্বাঙ্গ । কেবল বিজ্ঞান হইতেই (উক্ত বিজ্ঞান হইতেই ) 
্বারাজ্য বা মুক্তি প্রাপ্ত হওয়। যায়, এই কথা পূর্বে কথিত হওয়ায়, শ্রতিস্থতি- 
বিছিত কর্ণরাশির আন ক্য-আশঙ্ক! উপস্থিত হয়) সেই আশগ্ক। নিবারণের 
উদ্দেস্টে, এখন কর্ম সমূহের পুরুযার্থ-( মুজি)) সাধনে সামর্থা জাগনের জন্ত 
পগ্সবন্তী শ্রতিবাক্যের উল্লেখ কর! হইতেছে। 

খত শব্ষের অর্থ-__পূর্বেই (খতং বদিস্তামি বাক্যে) উক্ত হুইয়াছে। 
স্বাধ্যায় অর্থ--অধ্যরন (গুরুর নিকট বিশ্তা গ্রহণ )। প্রবচন অর্থ-__অধ]াপনা, 
অথব৷ বরন্ধধ্জ ( নিতা পাঠ )। এই খত গ্রস্ৃতি বিষয়গুলি --'অন্ুষ্ঠঠন করিবে? 
এই বাক্যাংশ পুরণ করিয়া লইতে হইবে। সত্য অর্থ সত্য কথ! বলা, অথব। 
প্রথম জিতে যে ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে, সেইরপ। তপঃ অর্থ রুদ্ধ ও 
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টান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি (১)। দম অর্থ--বহিকিক্্িয় সমুহের সংঘম | শষ অর্থ- 

অস্তঃকরণের সংযম । 'অগ্য়ঃ অগ্নিত্রয় [ সেই অগ্নিত্রয় আধান-__ গ্রহণ করিতে 

হইবে ], অঞ্জিহোত্র হোম করিতে হইবে । অতিথিগণের পুজা কর! কর্তব্য। 

মানব অথ-_সাংসারিক লেক-ব্যবহার ; তাহাও যথাপাধা অনুষ্ঠান কর্তব্য। 

গুজ! : সন্তান) উৎপাদন কর্তব্য। প্রজন অথ-প্রঞ্নন অথাৎ খতুকালে 

ভাধ্যাতে উপগত হওয়া । প্রঞ্জাতি অথ--পৌল্রেৎপত্তি, 'অর্থাৎ পুত্রকে 
দারপরিগ্রহ করান। এই সমুদয় কর্মে লিপ্ত বক্তিরতও যত্পহকারে স্বাধ্যায় ও 

প্রবচন অবশ্থান্ুষ্ঠের় ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনাথ” খত প্রভৃতি সকলবিধয়ের 

সহিতই স্বধ্যায় ও প্রবচনের উল্লেখ কর] হুইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, 

স্বাধ্যায়ের অধীন হইতেছে অথ-জ্ঞান; অথ-ঙ্ঞানের অধীন হইতেছে পরম 

শ্রে্ঃ ( মোক্ষ )। আর প্রবচন হইতেছে অদীত বিগ্তার বিশ্বতি-নিবারক এবং 

ধনবৃদ্ধি-কারক। এইঙ্জন্ত শ্বাধ্যায় ও প্রবচনে আদর কর। আবষ্তক | 

[ এখন এ সম্বন্ধে খবিগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইতেছে-- ] সত্যবচাঃ 

যাহার বচন সত্য তিন্ন মিথ্যা হয় না,*তিনি সত্যবচাঃ, অথবা তাহার নামই 

সত্যবচাঃ; সেই রথীতরগোত্রীয-_রাখীত্র আচাধ্য সতাকেই মুখ্য অনুষ্ঠেয় 

বলিয়া মনে করেন। তপোনিত্য অথাৎ বিনি সর্ধদ। তপন্তায় তৎপর, অথবা 

তাহার নামই তপোনিত্য ; সেই পুরুশিষ্টের পুত্র পৌরুশিষ্টি আচার্ধয মনে 

করেন ঘে, উক্ত তপই একমাত্র কর্তব্য। নাকনামক মুদ্গলপুত্র _মৌদ্গপ্য 

'আচাধ্য মনে করেন যে, স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কেবল অনুষ্ঠেয়; কেন না, 

যেহেতু স্বাধ্যায় ও গ্রবচনই মুখ্য তপন্ত/ সেই হেতু এ ছুইটীই অহুষ্ঠেম্। অগ্রে 

কথিত থাক] সন্ধে যে, সত্য, তপঠ, স্বাধ্যায় ও প্রবচনের, পুনঃ কথন, তাহা 

কেবল আদরাতিণক্ন প্রদর্শনাথ ॥ ১ ॥ ২০॥ 

ইর্তি শীক্ষাধ্যায়ে নবম অন্থবাকের ভাত্যানুবাদ ॥ ৯ ॥ 

(১) তাৎপর্ধয-চ্ছ, অর্থ ঘাদশ দিনসাধ্য প্রাজাপত্য নাষক ব্রত। প্রাজাপতোর 

লক্ষণ এইরূপ-_"ত্র্যহং প্রাগ্ত্রহং সারং ত্যহমন্তাদধাচিতষ্। ভ্রাহং পরং চনাঙ্গীয়াৎ 

প্রাজ।পত্যং চরদ্ স্বিজঃ 8” অর্থাৎ তিনদিন প্রাতে, ও তিন দিন নায়ংকালে ভোজন করিবে । 

তিনদিন অধাঁচিত লত্য ওক্ষণ করিবে। আর তিনদিন কিছুমাত্র তক্ষণ করিবেনা। ইহাই 

প্রা্ধাপত্োর নিয়ম । চাক্রানণ ব্রত একমাস-দাধ্য। চাত্রাগণ ব্রত অনেক প্রকার। কৃঝ 

প্রতিপদ প্রথম ১৬ গ্রাস ভক্ষণ করিবে । চন্তা কলা-গষর়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইবে। 



৫৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ। 

দশমোহমুবাকঃ। 

অহং বৃক্ষম্ত রেরিবা। কীন্ডিঃ পৃষ্টং গিরেরিব। উর্ধধপবিত্রে। 

বাজিনীব স্বমৃতমন্মি। ড্রবিণতসবর্চলমূ। স্বমেধ। অস্থতোক্ষিতঃ | 

ইতি ত্রিশস্কোর্বেদানুবচনম্ ॥ ১২১1 | অহৃত্যট, || ] 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোইনুবাকঃ ॥ ১০ | 

ললা্ি। পূর্বোক্ত সকলসাধনানুষ্ঠানাসস্তবে হি নিত্যমবশ্- 

পঠনীয়ে মন্ত্র উচ্যতে-_“অহং বৃক্ষস্ত” ইত্যাদিঃ। অহং বৃক্ষত্ত (সংসার তরোঃ) 

রেরিব। (প্রেরদ্িতা, কর্মণা সম্পাদক্ধিতা) [অন্মি]। (মম ) গিরেঃ 

( পর্বতন্ত ) পৃষ্ঠ (শৃঙ্গং) ইব কীর্ডিঃ [ উন্নত| ভবতু ]| বাঞিনি (বাজম্ 

অন্নং, তথ্ধতি সবিতরি ) স্বনৃতং (সু-শুদ্ধং) অমৃতং মুকতিঃ:--তৎসাধনম্ 

আত্ম-তবং বা) [গ্রতিষ্িতং ]। [ অহম্ ] উর্পবিত্রঃ (উর্ধং-কারণম্, পবিত্রং 

জ্ঞানগ্রকান্তং পরং ব্রহ্ম বন্ত, তাদবশঃ ] অন্যি (ভবামি )। তথ, দ্রবিণং 

( ধনমিব) [ প্রিষ়ং ], সবর্চলং ( দীপ্তিমৎ ব্রদ্ধ )) সুমেধ! (শোভন-মেধা সম্পন্নঃ) 

অমৃত; ( মরণভয়রহিতঃ ) অক্ষীতঃ (অঙ্গীণঃ নির্বিকীরম্চ ) [অন্ধীতি শেষ:। 

ইতি ( এবং ষথাক্তগ্রকাঁরং ) ত্রিশঙ্কোঃ (তরামকন্তয খষে:) নেদান্গবচনং 

( বেদঃ_বেদনং, তদনগু বচনম্ উক্তিরিতার্থ; ) ॥১৪২১॥ 

সুলান্ুবাচ । আমিই এই সংসার বৃক্ষের প্রেরক বা কর্মমঘার! 

প্রবর্তক | গিরিশৃঙ্ের স্টায় আমার সমুন্নত কীপ্তি হউক ; এবং বাজিতে 

অল্নপ্রদ্ধাতা বৃর্ষেতে যেমন উত্তম অমৃত (জল) আছে, আমিও তেমনি 

উর্ধপবিত্র, উর্ধ অর্থ__কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম ; তিনি আমার জ্ঞানে প্রকাশ- 

মান আছেন। আমিই ধনের স্তায় প্রিয়, জ্যোতির্য় ব্র্গা্বরূপ 7 উত্তম 

মেধাসম্পন্ন, মরণভয়রহিত এবং অঙ্গীত অর্থাং ধিকারাদি ক্ষয়দোধ 
বঙ্জিত। ত্রিশছুনামক ধধি আত্মতত্ব অবগত হইবার পর ( অনু) 

এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥১৪২১॥ 
ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমানুবাক ব্যাধ্যা ॥১০। 

৬০ ৮ পণ পচাপীপিপপীপিসপী পি 4 ৩ তি ২ পপ পাপী শীত পপ পে পপ পা 

আ জামার জা প্রতিপ হইতে এক এক খাদ ক্রমে বাঁড়াইয়া পুর্ণিমাতে ১৩ প্রান পুর্ণ করিবে। | 

ইহাই চীন্রাদণঞ্জতের নিয়ম। 



শীক্ষাবলী | ৫৫ 

»্পাক্জভ্ভাজ্ম্য্ম.। অহং বৃক্গন্ত যেরিবেতি স্বাধ্যায়ার্থে। মন্ত্রায়ঃ। 

্বাধ্যাপনশ্চ বিদ্যোৎপত্তয়ে, প্রকরণাঁৎ। বিগ্ার্থ, হি ইদং প্রকরণম্ ) নটান্যার্থতব- 
মবগম্যতে | ম্বাধ্যায়েন চ বিশুদ্বসন্বন্ত বিস্োৎপত্তিরবকল্পতে । অহং বৃক্ষন্ত 

উচ্ছেস্তাআ্বকন্ত সংস।র-বৃক্ষপ্ত রেরিবা প্রেরগিতা অন্তর্যাম্যাত্মন! । কীর্ডিঃ খ্যাতি 

গিরেঃ পৃষ্ঠমিবোচ্ছিতা মম। উর্ধপবিত্রঃ উর্ধং কারণং পবিজ্রং পাবনং 

জান-প্রকান্ঠং পরং ত্রদ্ধ বন্য সর্বাত্বনো মম, সোহহং উর্ধপবিত্রঃ ; বাঁজিনি 

ইব বাজবতীব, বাজমন্্ম) তহ্বতি সবিতরীত্যথ$) যথা সবিতরি প্রসিদ্ধং 
অমৃতমাত্মতত্বং বিশুদ্ধং শরতিত্তিশতেত্যঃ, এবং সু অমৃত্তং শোভনং বিশ্ুদ্ধ- 
মাত্ুতত্বম্ অন্মি ভবামি 1১ 

দ্রবিণং ধনং শুব্চসং দীপ্িমদেবাত্মতত্বম্, অন্দীত্যনুবর্থতে ৷ বরন্গজঞানং বা, 
আত্মতত্ব গ্রকাশকত্বাৎ সব্চসমূ, দ্রবিণমিব দ্রবিণমূ, মোক্ষ-নুখহেতুত্বাৎ। আলম্মন্ 

পক্ষে, প্রাপ্তং ময়েত্যধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ | অুমেধাঃ- শো হন৷ মেধা সর্বজত্বগক্ষণ। 

যন্ত মম) সোঁইহং সুমেধাঃ) সংসারস্থিতুযুৎপভাপসংহারকৌশলযোগাৎ 
স্ুমেধত্বম ; অত এব অযৃতঃ অমরণধর্্মা, অক্ষিতঃ অক্ষীণঃ অব্যয়: অক্ষতো বা; 

অমৃতেন ব! উক্ষিতঃ সি: “অমুতোক্ষিতোহম” ইত্যাদি ব্রাহ্মণ । ইতি এবং 
ব্রিশক্ষোঃ খের দ্ষভৃতত্ত ব্রচ্মবিদঃ বেদান্ুবচনষ) বেদ: বেদনম্ আট্মৈকত্ব- 

বিজ্ঞানম্, ভন্তগ্রাপ্তিমন্থ বচনং বেদান্থুবচনম্; আত্মনঃ কৃতকত্যতা প্রথ্যাপনাথ€ 
বাষদেববৎ ব্রিশক্ুনা। আর্ধেণ দর্শনেন দৃষ্টো। মন্ত্রারায় আত্মবিস্তাপ্রকাশক 

ইত্যথঃ|২ 
অন্ত চ জপে! সি | খতঞ্চ'ই তিধর্ম্মোপন্ত। সাদনম্তরঞ্চ 

বেদ্ানুবচনগাঠাদেতদ্বগম্যতে | এবং শ্রোতন্মার্ডেতে নিত্যেযু কর্ম 
যুজতন্ত নিধামন্ত পরং ব্রহ্ধ: কিউ দর্শনানি প্রাহূর্ভবস্ত্যাত্মাদি- 

বিষন্বাণীতি ॥ ১ ॥ ২১ ॥ 

ইতি লীক্ষাায়ে দশমানুবাক-ভাষ্যম্॥১। 

ভাজ্যানুীদি। 'অহং বৃক্ষন্ত রেরিবা এই মন্ত্রী এগানে পাঠ্যরূপে 

পঠিত হইয়াছে । বিস্তাপ্রকরণে থাকার বুঝা যাইতেছে ঘে, বিস্তাস্মুতৎ্পত্তির 

জন্তই এই স্বাধ্যায়ের (মন্ত্রপাঠের) ব্যবস্থা । বিস্তালাঙের উপায় প্রদর্শনই এই 

প্রকরণের উদ্দেগ্ত ১ তত্তির অন্ত কোনও উদ্দেস্ত দেখিতে পাওয়] যায় ন। 

ন্বাধ্যায় ( ন্্রপাঠ ) ছার চিত্ত বিদ্ধ হইলেই বিদ্যার উৎপত্তি সম্তপর হয়। 



৫৬ তৈত্িরীয়োপনিষদ্ 

আমিই অর্ততানিরপে বৃক্ষের হায় ছেদনীয় এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরক বা 
প্রবর্তক | আমার কত্তি-_ খ্যাতি বা মহিম! পর্বতশৃজের নায় উত্থিত বা সমুন্নত । 

আমিই উর্ধপবিত্র অর্থাৎ উদ্ধে--প্রম কারণ পর ব্রঙ্গে, যাহার--সর্বাত্ব- 

ভাবাপন্ন যে আমার, পবিভ্র-পবিভ্রতাজনক অর্থাৎ জ্ঞানগ্রকাশ্ঠ আত্ম 

বিগ্মান।সেই আমি হইতেছি--উর্ধপবিভ্রঃ বাজিতে বাজ অর্থ-_অন্ন,তহিশিষ্ট 

হর্য্েতে যেরূপ; অর্থাৎ শত শত শ্রুতি ও স্বতি শান্তর হইতে জানা যায় ষে, 
হুর্ধোতে যেরূপ অমৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধ আত্মতন্ব প্রসিদ্ধ, সেইরূপ আমিও সু অমৃত 

_ উত্তম বিশুদ্ধ আত্মতত্বরূপে অবস্থিত আছি।১ 

আত্মততই দীপ্ডিযুক্ত ধন, আমিই তংম্বরূপ। এখানেও 'আমি' পদটীর 
অস্থবতি হইয়াছে । অথব! দ্রবিণ অর্থ-দ্রবিণের স্যার; ধনে (দ্রবিণে) 
ভোগন্ুখ জন্মায়, আর ব্রহ্গজ্ঞানেও মোক্ষ-সখ পাওয়া যায়; এই কারণে উহ। 
দ্রবিণের স্তায়; এবং আত্মতত্ব গ্রকাশ করে বলির সবর্চলও বটে। দ্বিতীয় 
অর্থের কালে দ্রবিণতুল্য ব্রহ্মজঞান_'আমি প্রাণ্ড হইয়াছি” এই পদের 
অধ্যাহার করিতে হইবে। স্থমেধা অর্থ_যাহার (আমার) মেধা-ব্র্গজঞান 
হু-_শোতন অর্থাৎ উত্তম, দেই আমি--হুমেধা ; কেন না, সংসারের উৎপত্তি 
স্থিতি ও সংহার-কৌশল পরিজ্ঞাত থাকায় আমার মেধা সু (উত্তম)। এই 
কারণেই আমি অমৃত-_-মরণরহিত, অক্ষিত অর্থ-__অক্ষীণ অর্থাৎ অব্যয় বা ক্ষ 
রছিত; অথব৷ [ 'অমৃতোক্ষিত এই পটার অমৃত +উক্ষিত, এইরূপ সন্ধি- 
বিশ্লেষণ করিলে অর্থ হয় যে, অমৃতে সদানন্দরসে লিক্ত। এতদনুরূপ 'ব্রাঙ্গণ'- 
বাক্যও আহে “আমি অমৃতঘার! সিক্ত' । ব্রিশহুনামক ব্রহ্মভাবাপন্ন বরঙ্গবিদৃ 
খধির এই প্রকারই বেদানুধচন,-_ বেদ অর্থ__বেদন (জান! ) অর্থাৎ আমমৈ- 
কত্ব বিজ্ঞান) সেই বিজ্ঞান লাতের (অঙ্ক) পশ্চাৎ যে, বচন ( উপদেশ ), 
তাহাই বেদান্থবচন। বাদদেবের ন্তায় ত্রিশ খবিও আর্ধদর্শনে, আত্মতত 
প্রকাশক যেবেদ মন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আপনার কৃতার্থতা-জাপনের 
মিদিত্ত তিনি তাহাই প্রকাশ করির। গিয়াছেন।২ 

প্রথমতঃ 'খতম, ইত্যাদি বাক্যে ধর্দোগদেশ করিয়া, তাহার পর এই 
বেদান্থবচনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বরহ্মবিস্তা সমুৎপত্তির জন্য এই 
মহটীর জগ করিতে হয়। এই গ্রকারে যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিস্ভালাতের জন্ত, 
জতিশ্বতিবিছিত নিতাকর্ সমূহে নিষ্কাষতাবে নিয়ত থাকে অর্থাৎ নিশ্নমিত 
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ভাবে অনুষ্ঠান করে, সেই ব্রহ্মজিজান্ুরও ব্রহ্মাদি বিষয়ে আর্য বিজ্ঞান 
প্রাঞছভূতি হইয়৷ থাকে 8১২১৪ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমান্থবাকের ভা্তান্থবাদ ॥১৭ 

বেদমনৃচ্য।চার্য্যোহন্তেবাসিনমনুশান্তি ।--সতাং বদ। 

ধর্মঞ্চর | স্বাধ্যায়াম্মা প্রমদঃ। আার্ধ্যায় প্রিযুং ধনমাঞ্থত্য 

প্রজাতস্তং ম] বাবচ্ছেৎসীঃ। সত্য গুমদিত্যব্যমূ। ধর্ান্ 
প্রমদিতব্যমূ। কুশলাম্ন প্রমদিতর্যমূ। ভূত্যৈ ন প্রমদিতধ্যমূ । 
স্বাধ্যায়গ্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যমূ ॥ ১ ॥২২॥ 

শনন্রলার্থঃ। সম্প্রতি ব্রঙ্ায্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক নিয়ষেন কর্তব্যানামুপ- 

দেশার্থময়মারস্তঃ--'বেদমও ইত্যাদিঃ। আচার্য্য: অস্তেবাসিনং (শিষ্যম.) বেদং 

অনুচ্য ( অধ্যাপ্য ) অন্ধ শাস্তি (উপদ্দিশতি )। [উপদেশপ্রকারানাহ-_] সত্যং 

বদ (প্রমাণাবগতমেব তত্বং ত্বয়। বজ্তব্যমিতার্থঃ )। ধর্দং (শান্ত্রোপিষ্টং 

কর্ম) চর (আচর)। স্বাধ্যায়াৎ ( অধ্যয়নাৎ) ম। প্রমদঃ (প্রমাদং ম| 

কার্ধাঃ)। আচার্য্যায় (বেদাধ্যাঁপকা়, তবর্থং) প্রিয়ং (অতীষ্টং) ধনং আহত্য 

(আনীয়, বিগ্ভানিক্ষয়ার্থং দত!) [আচাধ্যেণ অন্ুজ্ঞাতঃ সন্] প্রজা তন্তং (পুত্রাদি- 

সম্ভানং ) মা ব্যবচ্ছেৎ্সীঃ (সন্তানবিচ্ছেদং ম| কার্ধাঃ_পত্বীমুপাদায় সম্তান- 

মুৎপাদয়েত্যথঃ )। সত্যাৎ ( যধোজলক্ষণাৎ) ন গ্রমা্দতব্যম্ ( প্রমাদে| ন 

কার্ধ্য ইতি ভাবঃ)। ধর্্মাৎ ন প্রমদিতব্যম. ( ধর্্ানুষ্ঠানাৎ ন বিরন্তব্যমিতি 

ভাবঃ)। কুশলাৎ (আত্মরক্ষোপায়াৎ কর্মণঃ) ন প্রমদ্দিতব্যম,। ভূত্যে 

( ভূতেঃ মঙ্গলার্থাৎ কর্মণঃ) ন প্রমদিতব্যম. ৷ তথা, ,স্বাধ্যায়-প্রথচনাত্যাং 

ন প্রমদিতব্যম. ( সাবধানেন স্বাধ্যায়-প্রবচনে কর্তব্যে ইত্যর্থঃ)1১২২। 
সুলান্যুাদে। [ ত্রহ্ধাত্মজ্ঞান লাভের পূর্বের শিষ্কে যে সমস্ত 

কর্ম অবশ্ু প্রতিপালন করিতে হইবে, এখন তদ্পদেশার্থ পরবর্তাঁ 
শ্রুতি ভার হইতেছে।] আচার্য ( সানিত্রীদতা গুরু ) 

শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দিয়া পরে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন-_তুমি 

সত্য ৰলিবে, অর্থাৎ তুমি প্রমাণ দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হইবে; 

ঠিক তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিবে। ধর্ম অনুষ্ঠান করিবে অর্থাৎ 
শান্ট্রোপদিষ্ট কর্ম করিবে। স্বাধ্যায় অর্থ বেদপাঠ, তাহাতে প্রমাদ গ্রস্ত 

৮ 



৫৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ,। 

(অনবহিত ) হইবে না। আচার্য্ের উদ্দেষ্তে মনোরম ধন আহরণ 

করিয়। অর্থাৎ আচার্ধ্কে উত্তম ধন প্রদান করিয়া [ পত্রী গ্রহণ 

করিবে ]; সন্তান ধার! অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্যনিষ্ঠায় প্রমত্ত হইবে 

না। ধর্্মানুষ্ঠানে অনবহিত হইও না। আত্মরক্ষার উপযোগী কর্ে 

উদাসীন থাকিও না। মাজলিক কর্মে প্রমাদগ্রস্ত হইও না, এবং 

্বাধ্যায় ও প্রবচনে (যাহার লক্ষণ পূর্ব্ধে কথিত হইয়াছে ), প্রম্ত 

হইও না। অভিপ্রায় এই যে,' সাবধানে এ সকল বিষয় সম্পাদন 

করিবে ॥ ১ ২২॥ 

স্ণান্ল্ল ভাজ্বয ক্ষন বেদমন্যচেত্যেবমাদি কর্তব্যতোপদেশারস্তঃ- প্রাগ্ 

ন্ধাত্মবিজঞানাৎ নিয়মে কর্তব্যানি শ্রোতক্ষার্তানি কর্ম্মানীত্যেবমর্থঃ; অন্থশাসন- 
শ্রুতেঃ পুরুষসংস্কারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতত্ত ছি বিশুদ্ধসন্বন্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসৈবোপজায়তে । 
ণতপসা কঙ্মযং হস্তি বিস্ুয়ামৃতমন্্ুতে” ইতি হি ম্থতিঃ | বঙ্ষ্যতি চ “তপসা৷ ব্রহ্ 

বিজিজাসম্ব” ইতি । অতো বিস্বোত্পত্যুথ মনুষ্ঠেয়ানি কর্মাণি। অনুশাস্তীত্যন্থ- 

শাসনশব্দাদ্ অন্থুশীসনাতিক্রমে হি রোযোৎপত্তিঃ। গ্রাগুপন্তাসাচ্চ কর্মশাম্, 
' কেবজব্রহ্মবিভারস্তাচ্চ পূর্বং কর্দাণুযপন্তস্তানি। উদ্দিতায়াঞ্ ব্র্বিস্তায়াম্ 
"অভয়ং প্রতিষ্ঠা বিদ্বতে।” “ন বিঙেতি কুতশ্চন।” “কিমহং সাধু নাকরবম্*- 
ইত্যাদিন। কর্ম-নৈষ্ষিঞণন্তং দর্শয়িত্াতি। অতোহ্বগম্যতে--পূর্ববোপচিতছুরিত- 
কষয়দ্বারেণ বিদ্যোৎপত্যর্থানি কর্্মাণীতি। মন্ত্বর্ণাচ্চ--*“অবিদ্য়া মৃত্যুং 
তীন্ব্ বিস্তয়ামৃতপ্ন, ৩” ইতি। খতাদীনাং পূর্বঝোপদেশ আনর্থক্যপরিহারাথঃ, 
ইহ তু জানোৎপত্যর্স্থাৎ কর্তব্যতানিয়মার্থঃ। 

বেদম্ অনুচ্য অধ্যাপ্য আচার্য্য; অন্তেবাসিনম্ শিল্পম্ অনুশান্তি__ 

্রস্থগ্রহণাৎ অন্গু পম্চাৎ শান্তি তদর্থং গ্রাহয়তীত্যর্থঃ। অতোধবগম্যতে-- 

অধীতবেদন্য ধর্মজিজাসামকৃহ! গুরুকুলার সমাবন্তিতব্যমিতি। “বুদ্ধ! কর্মাশি 

চারতেৎ* ইতিৎস্থতেশ্চ। কথমন্শান্তীত্যত আহ--সত্যং বদ যথাপ্রমাণা- 

বগতং বক্তব্য, চ বদ । তন্বৎ ধর্পং চর) ধর্ম ইতানুষ্টের়ানাং সামান্তবচনম্, 

মতযাদিবিশেষনির্দেশাৎ ! স্বাধ্য।য়াৎ অধ্যয়নাৎ মা গ্রমদঃ প্রথাদং মা কার্ধাঃ। 

আচার্য্যায় জাতার্ধ্যার্থং প্রিয় ইং ধনম, আহ্বত্য আনীয় দত্বা বিস্তা- 

নিঙ্য্রম১ আচার্্েগ চান্জুজাতঃ অন্রূপান্ ঘবারান্ আহত), প্রগাতন্ং 
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প্র্গ-সন্তানং মা ব্যবচ্ছেংসীঃ। প্রজজাসন্ততের্বিচ্ছিতির্ন র্তব্যা। অন্গৎপন্ভ- 

মানেইপি পুরে, পুত্রকাম্যাদ্িকর্মপা তদ্ছৎপতে। বন্বঃ কর্তব্য ইত্)ডিপ্রায়ঃ; 

প্রঞা-প্রজন-গ্রঙ্জাতিব্রয়নির্দেশসামর্থযাৎ ; অন্তথা প্রঞ্জনশ্চেত্যেত্দেকমেবাব- 

ক্ষাৎ। সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং প্রমাদ্দ! ন কর্তব্যঃ; সত্যাচ্চ প্রমদনমনৃত- 

প্রসঙ্গঃ; প্রমাদশব্দদামর্থ্যাৎ; বিশ্বত্যাপ্যনৃতং ন বক্তব্যমিত্যর্থঃ ; অশ্গথা 
অসত্যবচন প্রতিষেধ এব স্যাৎ। ধর্মাৎ ন গ্রমদিতব্যমূ? ধর্মশবান্যানুষ্ঠের বিশেষ" 

বিষয়ত্বাদ্ অননুষ্ঠানং প্রমাদঃ। স ন কর্তৃব্যঃ) অনুষ্ঠাতব্য এব ধর্ম ইতি বাবৎ। 

এবং কুশলাৎ আত্মরক্ষার্থাৎ কর্ণাণো ন প্রমদিতব্যম.। ভূতিঃ বিভৃতিঃ, তপ্যে 

ভৃত্য ভূত্যর্থান্গলযুক্তাৎ কর্মণো৷ ন প্রমদিতব্যম.। স্বাধায়প্রব্নাভ্যাং ন 

প্রমদিতব্যম, তে ছি নিয়েন কর্তব্যে ইতার্থ;॥ ১॥ ২২ ॥ 

ভাজ্ান্ুন্বীদ । বেদাধ্যয়নের পর তরঙ্ধাত্মজান না হওয়া পধ্যন্ত 

শ্রুতিস্বতিবিছিত যে সমস্ত কার্ধ্য অবশ্ত কর্তব্য, সেই সমুদ্বয়ের কর্তব্যতা- 

জ্ঞাপনার্থ “বেদম্ অনুচা” ইত্যাদি শ্রুতির আরম্ভ হইয়াছে 7; কেন না॥ অধীত- 

বেঘ পুরুষের সংস্কার-সাধনই , এই খন্থুশাসন শ্রুতির প্রয়োজন। সংস্কার 

দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষের আত্মবিষয়ক "জ্ঞান নিশ্চয়ই বথাবথরূপে উৎপর 

হইয়া থাকে । কারণ, স্বতিশান্ত্র বলিতেছেন যে,'তপন্ত। দ্বার! পাপক্ষয় করে,এবং 

বিষ্ঞা (উপাসনা! ব! জ্ঞান) দ্বার! অমৃত ভোগ করে'। স্বয়ং এই উপনিষদও 

বলিবেন-_'তপন্তা ছার! ব্রহ্মকে জান? । অত এব বিস্তা-সমুৎপাদ্দানের দিমিভ 

কর্ধান্ষ্ঠান অবন্ত কর্তব্য। [ এই ব্যাথ্যায় শ্রুতিতে অন্ুশাসনের নিত্যত।- 

বোধক] “অনুশাস্তি” পদ থাকায় বুঝ! যাইতেছে যে- শ্রুত্যুক্ত অনুশাসন লঙ্ঘনে 

গ্রতাবায়ের সমস্তাবনা আছে। প্রথমে কর্মোপদেশও ইহার অপর কারণ, 

অর্থাৎ এই জন্যই শুদ্ধ ব্রদ্ বিস্তারন্তের অগ্রে অনুষ্ঠেয় কর্্মসমূহের উল্লেখ কর! 

হইয়াছে। শ্রুতি নিজেই ক্রন্বিদ্তা-সমুৎপত্ভির পর, “তয় প্রতিষ্ঠা! (খিতি) 

লাত করিয়া থাকে”, 'ব্রক্ধবিৎ পুরুষ কোথাও ভদ্র পান না” 'আমি কেন উত্তম 

কর্ম করি নাই ইত্যাদি বাক্য দ্বার। [ তৎকালে] কর্থের, অনাবস্ইকত। 

এদর্শম করিবেন । ইহু। হইতে বুঝিতে পার! বায় যে, পূর্ববসঞ্চিত পাপধ্বংস- 

পূর্বক জ্ঞানোৎগতি সাধমই কর্মের উদদেন্ঠ। “অবিভ (নিত্যকর্্ম) হার! 
মৃত্যু (মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম) অতিক্রম করিয়। বিস্তা 

(উপাসনা) দ্বারা অমৃত লাত করে' (৯) ইত্যাদি মস্ত্রবাক্য হইতেও 

(১) তাৎপর্থ্য--অবিভ্ভা কর্ণণ। অরিহোজছিন। মৃত্যুং দ্বাতাবিকং কর্ণ জানং চ মৃতা- 
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ই জানা! যাইতেছে। কর্ণের আনর্ঘক্যশঙ্কা-পরিহারার্থ পূর্বে 'খত; প্রভৃতির 

উপদেশ কর! হইয়াছে; আর জ্ঞানোৎপত্তির সাধন বলিয়া! এখানে কর্ণের 

অবস্তবর্তব্যত] জাপনাথ উপদেশ করা হইতেছে ।১ 

আচার্য্য (ধিনি উপনয়ন দিয়! বেদ শিক্ষা দেন, তিনি ) অস্তেবাসী শিল্যুকে 

বেদ অধ্যাপন! 'করিয়া অর্থাৎ বেদশিক্ষাদানের পর শিষ্ের প্রতি অনু 

শাসন করিয। থাকেন _ ্রস্থ অধ্যয়নের 'অন্'_পশ্চাৎ। শাসন-_উপদেশ করেন 

অর্থাৎ গ্রন্থের অর্থ বুধাইয়। দেন। ইহা হইতে বুঝাযায় যে, অধীতবেদ শি 

ধর্মতত্ব না জানিয়। গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তন করিবে ন! অর্থাৎ নিজগৃহে প্রত্যা- 

গমন করিবে না। 'অবগত হইয়। কন্ম করিবে? ইত্যাদি ম্বতিশান্ত্র হইতেও 

ইহাই বুঝ! যায়। কি প্রকারে অনুশাসন করেন, তাহা বলিতেছেন । ২-_ 

[ হে সোম্য, তুমি ) সত্য বলিবে, অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় প্রমাণ দ্বারা ফেরূপ 

অবগত হইবে, ঠিক সেই রূপই বলিবে; সেইরূপ, ধর্্মাটরণ করিবে। সত্য 

প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, এখানে, ধর্দশকে সামান্ততঃ 

অনুষেম় কর্ম হ্বাত্রেরই গ্রহণ । স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ অধ্যয়ন প্রমত্ত ( অনবহিত ) 

হইবে না; অধ্যয়ন বিষয়ে অনবধান করিবে না। আচার্ষ্যের উদ্দেস্তে 

প্রি ধন আহরণ করিয়।-_বিগ্কার প্রতিমূল্য স্বরূপ ধন দান করিয়া এবং 

আচাধ্যের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, আত্মানুরূপ৷ প্ধী গ্রহণপূর্বক এজা-তন্ত 

(সন্তানের ধার! বা! বিস্তার) বিচ্ছি্ন করিবে না, অর্থাৎ সন্তান বিস্তারের 

বিচ্ছেদ ঘটাইবে না । শ্রুতিতে প্রা, প্রজনন ও প্রজাতি এই তিনটী কথার 

পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এইরূপ অভিগ্রায় বুঝ বাইতেছে যে,পুভ্র উৎপর় ন! হইলে, 

পুত্রকামনায় যে সমুদ্র কার্ধ্য বিহিত আছে, সেই সমুদয় কার্য্যঘায়াও পুক্রোৎ- 

পানের নিষিত বত্বকরা আবগ্তক ; নচেৎ কেবল 'প্রজনশ্চ' এই একটীমাত্রের 

নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইত | সত্য হইতেও প্রমত্ত হইবে না, অর্থাৎ সতা- 

বিষয়েও গ্রমাদী ছওয়। কর্তব্য নছে। সত্য হইতে প্রমত্ত হওয়। অর্থই মিথ্যাতে 

ন্ুরাগ বা সম্পর্ক। 'প্রমাদ' শব্ধ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ভুলেও মিথ্যা 

এ সপ 
চি 

শষাবাচামুতয়ং তী্। অভিক্রসা বিস্তর! দেবতা-োনেন অনতং দেবতা স্মতাবম্ অঞ্তে প্রাপ্পোতি। 

ইতি ঈশোপধিধদি শাঙরসাধযহ্। মর্দার্থ এই বে, অবিদ্যা। অর্থ অ়িহোত্র যাগ প্রভৃতি কর্ম। 

তু অর্থ-_দবাধজাত জান ও কর্মা। বিদা। অর্থ- দেবতাজান বা দেবার উপাঁদনা। অন্ত 

অর্থ--দেবভাব প্ান্তি। 
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বলিবে না; নচেৎ অসত্য কথনের গ্রাতিষেধ করাই উচিত ছিল। ধর্্মবিষয়ে 

প্রমাদী হইবে না। ধর্মশক সাধারণত: অনুষ্ঠেয় কর্মবিশেষবৌধক ; তাহার 

অনুষ্ঠান না করাই প্রমাদ ? সেই প্রমাদ্দ করিবে না, অর্থাৎ অবশ্তই ধর্ম্ানুষ্ঠান 

করিবে। এইক্প, আত্ম-রক্ষার্থে প্রযোজ্য--কুশল কর্ম বিষয়েও প্রযাদ করিবে 

ন!। তৃতি অর্থ বিভূতি ( সম্পদৃ)) সেই ভূতিসাধন মঙ্গলক্র কর্্মবিষয়েও 

প্রমাদদ করিবে না । অধ্যয়ন ও শাসন্ত্রব্াাখ্যানেও বিরত থাঁকিবে ন; অর্থাৎ 

নিয়মপূর্ব স্বাধ্যায় ও প্রবচন করিবে ॥ ৯ ২২॥ 

দেবপিতকার্ধযাত্যাম ন প্রমদিত্যবম্। মাতিদেবৌ ভব। 

পিতৃদেবে। ভব। অচাধ্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। 

যান্যনবগ্যানি কণ্মীণি। তাঁনি দেব্তব্যানি। নো ইতরাণি। 

যান্তম্মাকৎ্থ সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্তানি। নো 

ইতরাণি ॥ ২॥ ২৩॥ 

সল্ললাহণি। কিঞ্চ, দেব-পিতৃকার্ধযাভ্যাং ন প্রঘদিতব্যম,.। মাতৃদেবঃ 

( মাত দেবঃ দেববৎ পৃজনীয়া যন্ত, সঃ তথা) ভব। পিতৃদেবঃ ( প্তা দেবঃ 

বস্ত) স তথ!) ভব। আচাধ্যদেবঃ ভব। অভিথিদেবঃ ভব। [ সতাং ]ধামি 

অনবস্ভানি (অনিন্দনীয়ানি ) কর্্মাণি, তানি (কর্মাণি) সেবিতব্যানি ; ইতরাি 

(অবগ্তানি কর্্মাণি)ন [ সেবিতব্যানি ]। অন্মাকং ( আচার্ধযপদবীতাঞ্জাং ) 

যানি ঘুচরিতানি ( সদ্ধাচারাঃ ), তানি স্বয়। ( শিরেগ ) উপাশ্তানি 

(সেবিতব্যানি); ইন্তরাণি ( অ-ম্চরিতীনি-_আতার্যযগণ্রাহুষ্িতান্ঠপি ) নো 

, (ন) উপান্তানি 11২২৩ 

স্পাহ্ল্লভীজ্যক্ম,। তথা দেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্! 

দৈবপিজ্রো কর্ধনী কর্তবোে। মাতৃদেবঃ যাত| দেবো যন্ত সঃ, তবং তব স্যাঃ। 

এবং পিতৃদ্দেবঃ ভব ; আচার্যদেবে! তব? অতিথিদেবো৷ তব) দবেবতাবহুপান্তা 

এতে ইত্যর্থঃ। যাল্তপি চান্তানি অনবদ্যানি অনিন্দিতানি শিষ্টাচারলক্ষণানি 

কর্মীণি, তানি সেবিতব্যানি কর্তব্যামি ত্বয়া। নো ন কর্তব্যানি ইতরাণি 

সাবদ্যানি শিষ্টকৃতান্তপি। বানি অন্মাকমাচার্য্যাণাং স্ুচরিতানি শোতনটরি- 

তানি আরায়া্যবিরধানি, তান্সেব হয়োপান্থাণি অসৃ্ঠারথানতুষ্ঠেয়ানি নিয়সেন 

কর্তব্যামীত্যেতৎ। নে ইতবাঁণি বিপরীতান্ঠাচারধ্যক্কতান্তপি ॥ ২৪ ২৩। 
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ভাম্যানুবাদ। পূর্বের স্ঠায় দেবকার্ধ্য ও পিতৃকার্ধ্যে প্রমাদ- 

গ্রস্ত হইবে না, অর্থাৎ দেবকার্ধ্য ও পিতৃকার্ধ্য অবপ্ত করিবে। তুমি মাতৃ- 

দেব_মাতা যাহার দেবতা, এরূপ হুইবে। এইপ্রকার পিতৃদেব হও? 

আচাধ্যদেব হও (১)? অতিথিদেব হও? অর্থাৎ মাত]; পিতা, আঠাধ্য ও 

অতিথিকে দেবতু। জ্ঞানে মেবা করিবে। আরও থে সমুদ্দয় অনবদ্ক অর্থাৎ 

অনিন্দিত কর্ম আছে, শিষ্ঠাচারসন্মত স্ই সমুদয় কর্ণ তুমি অনুষ্ঠান করিবে, 
কিন্তু অপর যে সমুদয় কর্ণ সাবগ্ত (নিন্দিত), সে সমুদয় কর্ম শিষ্টান্ুষিত হইলেও 
করিষে না। আমাদের-__আচার্ধ্যগণের লুচর়িত-বেদাদির আবিরুপ্ধ যে সমু- 

দয় উত্তম আচরণ পুণের জন্য সেই সমুদয় সদাচারেরই নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠান 

করিষে; কিন্ত তদ্বিগরীত আচরণ যদ্দি আচাধ্যকৃতও হয়, তথাপি তাহার 

অনুসরণ করিবে না॥ ২। ২৩। 

যে কে চান্মচ্ছেয়োলো ব্রাহ্মাণাঃ । তেষাং ত্য়াপনেন 

প্রশ্থপিতব্যমূ। শ্রদ্ধয়। দেয়ম্'! অশরদ্ধযাহদেয়মূ | শ্রিয় 
দেয়ম্। হিয়া দেয়মূ। ভিয়া দেয়মৃ। মংবিদ| দেয়মূ। অথ যদি 

তে কর্ম্ম-বিচিকিৎস1 ব| বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ-॥ ৩ ॥ ২৪॥ 

শান্ল্ ভান্ঘ্যক্ম.। যে কে চ বিশেবিতাঃ আচার্য)ত্বাদিধর্ম্ৈঃ অপ্মৎ- 

অন্বস্তঃ শ্রেয়াংসঃ গ্রশত্ততরাঃ। তে চ ব্রাঙ্গণাঃ। ন ক্ষভ্রিয়াদয়ঃ, তেষামাসনেন 

আসনদানাদিনা ত্বয়! গ্রশ্থসিতব্যম্ প্রশ্থমনং প্রশ্থাসঃ শ্রমাপনয়ঃ; তেষাং 

শ্রমস্তয়াপনেতব্য ইত্যর্ঘঃ। তেষাং বা আসনে গোঠীনিমিতে সমুদিতে, 
তেষু ন প্রশ্থসিতব্যম্; গ্রশ্থাসোংপি ন কর্তৃবযঃ) কেবলং তছুজসারগ্রাহিণ৷ ভবি- 
তব্যহূ। বৎ কিঞিদেরম্ূ, তৎ শ্রদ্ধয়ৈব দাতব্যম্। অশরন্ধয়। অদেয়ং, ন দাতব্যম্। 

শরিয়া বিভূত্যা দেয়ং দাতব্যম্ । হিয়া লঙ্জয়! চ দেয়মূ। ভিয়া চ ভীত্যাচ ঘেয়ম্। 

সংবিদ। ৮ মৈত্রযাদিকা্যেগ দেয়ম.। অথ এবং বর্তষানন্ত বদি কদাচিৎ তে 

(১) তাঁৎপর্ধয--জাচার্যের লক্গণ এইরূপ “উপনীয় দাদেদ আাচাধ্যঃ পরিকীর্তিত১। 

(মনু) । হিনি উপনয়দ দিয়া! বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি 'জাতার্ঘ্য' নামে অভিহিত হন। অথবা, 

"আচিনোত়ি চ শানাথমাচারে স্থাপরত্যপি। দ্বরদাচরতে বন্দী দাগারযাত্তেন কীর্তিতঃ।” অর্থাৎ 

ধিনি খস্ং শায়্ের সারসংগ্রহ করেন; লোককে সমাচার শিক্ষা! দেন এবং নিজেও তযস্বর়প 

আচরণ করেন, তিনি আঙীর্ধ্য বলির! ফখিত হন ॥ 



শীক্ষাবললী। ৬৩ 

তব শ্রোতে শ্মার্তে বা কর্ণি, বৃত্তে বা আচারলক্ষণে। বিচিকিৎস| সংশয়ঃ 
স্যৎ ভবেৎ-- ॥৩৪॥২৪॥ 

যে তত্র ব্রাঙ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্ত আযুক্তাঃ। অল্ক্ষা 

ধর্মকামাঃ হ্যঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন। তথা তত্র 

বর্েথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ | যুক্তা 
আযুক্তাঃ। অলুক্ষ] ধর্মাকা মাঃ সাঃ । যথা তে তেষু বর্তেরন্। 
তথা। তত্র বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এফ 

বেদোপনিষদ।  এতদনুশাসনমূ। এবমুপাসিতব্যমৃ। 

এবমু চৈতছুপান্তম্ ॥॥ ৪ ॥ ২৫॥ 

[ স্বাধ্যায়গ্রবচনাত্যাং ন গ্রমদিতব্যমূ, তানি ত্বয়োপান্তানি 

বিচিকিৎদা ব| স্যাত্তেষু বর্তেরন্ নণ্ড চ॥ ] 

ইতি শীক্ষাধ্যায়' এক।দশোহনুবাকঃ ॥ ১১ ॥ 

সল্ললার্থ। তথা, যে কে চ (অপি) অক্মচ্ছেয়াংসঃ (অন্মত্যোহপি প্রশস্ত- 
তরাঃ ) ব্রাঙ্গণাঃ তত্র [ সস্তি ], ত্বয়! তেষাং ( ব্রাঙ্গণানাং ) আসনেন (আপন- 

দানাদিনা) গ্রশ্থসিতব্যম, (প্রশ্থাসঃ শ্রমাপনয়:) [কর্তব্যঃ]। শ্রদ্ধয়। দেয়ং অশ্রন্ধয় 

অদেয়ং (বুকিঞ্িৎ দাতবাম, তত শ্রদ্ধা এব দাতব্যম,, ন পুনরজদ্ধয়েত্যর্থঃ )। 

শ্রিয়। (সম্পদ) দেয়ম্ ? হয়! (লজ্জয়! চ) দেয়ম্? (দত্বা ন কীর্তনীয়মিতি ভাবঃ)। 
তির ( তয়েন, নতু দস্তেন) দেয়ম.। সংবিদা ( মৈত্যাদিতাবনয়। ) দেয়ম,। 

অথ (এবং বর্তমানন্ত ) তে (তব) যদি [কদাচিৎ] কর্মাকিটিকিৎলা বা 

(কর্ধণি কর্তব্য বিষয়ে বা সংশয়: ), তথা বৃন্তবিচিকিৎস! বা (বুভে সদাচারে বা 

সংশয়ঃ) ন্তাৎ) [ তদা1] তত্র (দেশে কালে বা) যে সংমর্শিনঃ (বিচারক্ষমাঃ) 
যুক্তাঃ ( পণ্ডিত1:) আযুক্তাঃ ( কর্মণি ব্বৃতে বা পরেণ অগ্রযুক্তাঃ ), অলুক্ষাঃ 

( অনপস্মাঃ মৃহ্ত্বতাবাঃ ) ধর্মকামাঃ ( পুণ্য।তিলাধিণঃ ) আআঙ্গণাঃ ছুঃ 

( তবে), তে ( তাদৃশঃ ) ব্রাঙ্মণাঃ) তেযু ( কর্ন ববতেযু ব1) যথা! (ষেন 

গ্রকারেণ ) বর্তেরন্ (গ্রত্ব! তবেষুঃ), ত্বঘ, অপি তথ! (তেন প্রকারেণ) 

বর্তেধাঃ [ ন পুনঃ অঙ্কথ! ]। এব; (বথোজসত্যবদনাদিয়পঃ ) আদেশ? 
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(বিধিঃ), এবঃ' উপদেশঃ ( গুরুবচনস্থানীয়ঃ, অনুষ্লজ্বনীয় ইত্যর্ঘঃ ), এব 
(বথোজবাক্যসংহতি:) বেদে|পনিষদ্ (বেদরহম্বম,)। এতৎ (বচনঞ্জাতং) 

অনুখাসনং (রাজশসনভূতম,)। এবং (বথোভরূপেণ সত্যাদিকং) উপ!- 
পিতব্যং ( উপান্তমেব )) এবম্ উ (এব) চ এতৎ (সত্যাদিকং) উপান্তমূ 
(ন পুনঃ কদদাপি হাতব্যম ইতি ভাবঃ)॥ ৩--৪ ॥ ২৪--২৫ ॥ 

ইতি পিক্ষৃধ্যায়ে একাদশানুবাকব্যাধ্য। ॥ ১১। 

মুলানুবাদ। দেব-কার্ধয ও পিতৃ-কার্ধো অমনোযোগী হইবে 
না। মাতৃদেব হও, পিতৃদ্দেব হও, আচার্য্যদেব হও, এবং অতিথিদের 
হও অর্থাৎ পিতা, মাতা, আচার্য্য (যিনি সাবিত্রী দীক্ষা দিয়াছেন, 
তাহাদিগকে ) ও অতিথিকে দেবতা! জ্ঞানে উপা্ন! করিবে । যে সমুদয় 
কর্ম অনিন্দনীয়, সে সমুদয় কর্মের সেবা করিবে। অপর নিন্দনীয় 
কর্ম্ম সমূহের সেব! করিবে না। আমাদের (আচীর্ধ্যগণের ) যে সমুদয় 
সুচরিত (স্নুষ্ঠান), তুমি কেবল সেই সমুদয়ের উপাসন। করিবে, অপর 
--অনদাচারের নহে। আমাদের মধ্যে যে কেহ প্রশস্ততর ব্রাহ্মণ 
আছেন, তুমি আমন প্রদান করিয় তাহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে 
অথব। তাহাদের উচ্চাসন দেখিয়। দীর্ঘশ্বাম ত্যাগ করিবে না। [যাহ 
কিছু দান করিবে] শ্রদ্ধাপৃর্ধক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না। 
বিভবানুরূপ দান করিবে ; অথবা প্রসন্নতার সহিত দিবে । যদি কখনও 
এ সমস্ত কর্মে বা আচারে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, [ তাহ! 
হইলে, ] সেই দেশে ব৷ সেই সময়ে, সদস্ধিচারক্ষম, পৃণ্ডিত, কর্ম্মে ও 
আচারে স্বতঃগ্রবৃত্ত। সরলমতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যে সকল ব্রাঙ্গণ বিদ্যমান 
থাকেন,তাহারা সেই সেই কণ্ম ও আচার যে প্রকারে অনুষ্ঠান করেন, 
তুমিও সেইপ্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে । [ আদরার্থ এই একই কথ 
বলিতেছেন --] তাহার মধ্যেও যদি কোন প্রকার দোধবুদ্ধি বাঁ সংশয় 
পুনরায় সমুপস্থিত হয়,তাহা হইলেও,সেই দৈশে বা সেই কালে, পূর্ব 
গুণসম্পন্প যে সমুদয় ত্রাঙ্মণ থাকেন,তাহার! সেই সেই বিষয়ে ষেপ্রকার 
ব্যবার. কযেন,ডুমিও সেই সমুদয় বিষয় সেই প্রকারেই করিবে। ইহাই 
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আদেশ, অর্থাৎ কর্তবানির্ঘারক বিধান; ইহাই উপদেশ (গুরুর 
আন্তঞ। ); ইহাই বেদোপনিষদ্, অর্থাৎ বেদের রহচ্য ; ইহাই ঈশ্বরামু- 

শাসন; এই গ্রকারই উপাসনা করিবে__এইপ্রকারেই এ সমস্ত অনুষ্ঠান 
করিবে ॥ ২--৪॥ ২৩২৫ ॥ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশ অনুবাকের ব্যাখ্য! ॥১১। 

স্পাক্কল ভাম্যন্স.। ঘে তত্র তন্মিন্ দেশ্পে কালে বা ব্রাক্ষণাঃ, তত্র 

কর্্মাদে! যুক্ত! ইতি ব্যবহিতেন সব্বস্ধঃ কর্তব্য: ; সন্তর্শিনো বিটারক্ষমাঃ) যুক্তাঃ 
অভিযুক্তাঃ, কর্ম্মণি বৃত্তে বা আযুকাঃ অ-পরপ্রযুক্তাঃ। অলক্ষাঃ অরক্ষা 

অক্ররমতয়ঃ, ধর্মকামাঃ অদৃষ্টার্থিনঃ অকামহতা ইত্যেতৎ্) সাঃ ভবেঘু$। তে 

ব্রাঙ্ষণাঃ যথা যেন প্রকারণ তন্ত্র তশ্মিন্ কর্মমণি বৃত্তে বা বণ্ডেরন্, তথ। ত্বমপি 

বক্তেথাঃ। অথ অভ্যাধ্যাতেবু! অঙ্যাধ্যাতাঃ অভুযক্তাঃ দোষেণ সন্দিহ্মানেন 

সংযোদিতাঃ কেনচিৎ, তেু চ যথোক্ভং সর্বযূপনয়েৎ--যে তত্রেত্যাদি। এষ 

আদেশঃ বিধিঃ। .এষ উপদেশ: পুক্রদিভ): পিত্রাদীনামপি। এব! বেদো- 

পনিষদ্ নোদরহম্তং লেদার্থ ইত্যেতৎ!, এতদেবাহ্ছশাসনমূ ঈশ্বরবচনম্থ। 
আদেশবাচ্যন্ত বিধেরুক্ঞত্বাৎ। সর্ধেষাং ব! প্রমাণতভৃতানামন্থশামনমেতৎ। 

য্মাদেবং, তন্মাদেবং যথোক্তং সর্বধূপাসিতব।ং কতব্যমৃ। এবমু চ এতহ্- 

পান্ুমূ উপাস্তমেব চৈতৎ নান্গুপাস্তম, ইত্যাদরার্থমূ পুনর্বচনম, ॥১ 

অন্রৈতচ্চিন্তযতে__বিস্ত!কর্মণণোর্বিবেকার্থ ম--কিং কর্ম এব কেবগেভাঃ 

পরং শ্রেয়: ? উত বিস্তা-সংব্যপেক্ষেত্যঃ? খাহোম্বি িস্তা কর্ত্যাং সংহতাত্যাম? 
বিগ্তায়া বা কর্ধা পেক্ষায়াঃ? উত কেবলায়! এব বিশ্ায়া:? ইতি। তত্র কেবলেত্য 
এব কর্ম্দহাঃ 2াৎ, সমস্তবেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্্মাধিকারাৎবেদ?ঃ কতক্বোহধিগন্তব্ঃ 

সরহস্তো ধিজন্মমী” ইতি ন্মরণাঁৎ। অধিগমশ্চ সহোপনিধদর্থেনাত্বজ্ঞানাদিন! । 
€বিঘ্বান্ যঙ্জগতে” “বিষ্বান্ যাজয়তি” ইতি চ বিছুষ এব কর্মগ্যধিকারঃ প্রদর্শ্যতে 

সর্বত্র, জ্ঞাত্ব। চান্ুষ্ঠানমিতি চ। কৃৎক্বশ্চ বেদঃ কর্ধার্থ ইতি হি মন্তত্তে 

কেচিৎ। কর্মত্যণ্চেৎ পরং শ্রেয়] নাবাপ্যতে, বেদোহনর্ঘকঃ ন্তাং। ন? নিত্য- 

্বাক্মোক্ষত্ত । নিত্যে। ছি মোক্ষ ইম্যতে। কর্ধকররয্যন্তানি শ্যত্বং প্রসিদ্ধ লোকে । 
কর্মভ্াশ্চেৎ শ্রেযঃ। অনিত্যাং স্তাই; তচ্চানিট্টম্। নন্ু কাম্য প্রতিবিদ্বর়োরনারস্তাৎ 

আরন্ধন্ত চ কর্ধণ উপভোগেনৈব ক্ষয়াং নিত্যানুষ্ঠানাচ্চ প্রতযবাগাস্থপপঞ্জেঃ 
জাননিরপেক্ষ এব মোক্ষ ইতি চেং; তচ্চ ন; কর্মশেবসন্তবাৎ তন্নিমিত। 

৯ 



৬৬ তৈত্তিরীয়োপনিষঘূ। 

শরীরাহ্তরোৎপত্তিঃপ্রাপ্েতীতি গ্রতুজম্। কর্ধ্মশেষস্ত চ নিত্যান্ুষ্ঠানেনাবিরো- 

ধাৎ ক্ষয়ানথপপত্তিরিতি চ। ২ ূ 

বন্ুকং সমন্তবেদার্রজানবঃ কর্মাধিকারাদিত্যাদি, তচ্চ ন। শ্রতজান- 
ব্যতিরেকাছুপাসনন্য । শ্রতজ্ঞ।নমাত্রেণ ছি কর্মণ্যধিক্রিয়তে, নোপাসনজ্ঞানম- 

পেক্ষতে। উপাসনঞ্চ শ্রুতজ্ঞানাদর্থাস্তরং বিধীয়তে মোক্ষফলম.) অর্থান্তর- 

্রসিদ্ধস্চ স্তাৎ) “শ্রোতব্য;* ইত্যুজজ 1 তঘ্যতিরেকেণ “মন্তবো। নিদিধ্যা সিতব্যঃ” 

ইতি ফড়াম্তরবিধানাঁৎ। মলনননিদিধ্যাসনয়োশ্চ গ্রসিদ্ধং শ্রবণজ্ঞানা দর্ধাস্তরত্বম্ ।৩ 

এবং তহি বিদ্বাসংব্যপেক্ষেত্যঃ কর্মমহাঃ স্তান্মোক্ষঃ; বিদ্ভাসহিতানাঞ্চ কর্মণাং 

ভবেৎ কার্ধ্যান্তরারস্তসামর্থ্যম্ ; যথা স্বতো। মরণজরাদিকার্ধ্যারস্তদমর্থানামপি 

বিষ-দধ্যাদীনাং মন্তরশর্করাদিসংযুক্তানাং কাধ্যান্তরারস্তসামথ্যম্। এবং বিদ্বা- 

সহিতৈঃ কর্ধতির্্োক্ষ আরভাত ইতি চেৎ) ন; আরভ্যস্তানিত্যত্বা দিতুা- 

কে! দোষ: | ব্চনাদারছ্যোহপি নিত্য এবেতি চেং; ন; জ্ঞাপকত্বাঞ্চচনত্ত | 

বচনং নাম ষথাভূতন্তার্থস্ত জ্ঞাপকম্, নাবিদ্যমানস্ত কর্তী। নহি বচন- 

শতেনাপি নিত্যমারভাতে ; আরব্ধং বা, অবিনাশি ভবেখ্। এতেন বিদ্যা 

কর্মণোঃ; সংহতযোন্মোক্ষারস্তকত্ধং গ্রত্যুক্তমূ। ৪" 

বিদ্যা-কর্মনী মোক্ষপ্রতিবন্ধহেতুনিবর্তকে ইতি চেৎ) ন; কর্ম্মণঃ ফলান্তর- 

দর্শন1ৎ-_-উৎপত্তি-সংস্কার-নিকা রাগ্য়ো ছি ফলং বন্মণে! দৃগান্তে । উত্পত্যাদি- 
ফলবিপরীতশ্চ মোক্ষঃ। গতিশ্তেরাপ্য ইতি চেৎ্--“হুর্যগ্থারেণ 

“তয়োর্ধমায়ন্” ইত্যেবমাদিগতিশ্রতিভ্যঃ প্রাপ্যো মোক্ষ .ইতি চেৎ) 
ন; সর্বগতত্বাদগন্ত,ভাম্চানন্তত্বাৎ। আকাশাদিকারণত্বাৎ সর্বগতং বক্ষ, 

্রঙ্ধাব্যতিরিক্তশ্চ সর্ব বি্ছানাত্মানঃ) অতো নাগ্যে। মোক্ষঃ। গন্তরন্ত দ্বিভিন্ন- 

দেশং চ ভবঠি গন্তব্মূ। ন হি ফেনৈবাব্যতিরিজ্ং যখ, তৎ তেনৈব 

গম্যতে। তদনন্থত্বগ্রসিদ্ধিশ্চ “তৎ সৃ্। তদেবান্থু গ্রাবিশং |” * “ক্ষেত্রজ্চাপি 

মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রে" ইত্যেবমাদিশ্রুতিশ্থতিশতেতযঃ | গত্যে্বর্্যাদি- 

ক্রুতিবিরোধ ইতি চেৎ-অথাপি স্ত/ৎ হ্থ প্রপ্যো মোক্ষঃ, তদ| গতিশ্রতীনাং 
“স একধা”, “স যদি পিতৃলোককামো৷ ভবতি” দ্্ীভির্বা! যাঁনৈর্ববা" ইত্যাদি- 

শ্রুতীনাঞ্চ কোগঃ স্থাদিতি চেং) ন? কার্ধাত্রঙ্গবিধরত্বাততানামূ। কার্যে হি 
র্গনি স্্রাদরঃ গ্যুঃ; ন কারণে; “একমে বাঁদিতীয়ম্” “যত্র নান্তৎ পশ্ঠাতি” 
"তত কেনণ্কং পন্ঠেৎ* উত্যাদিশ্রুতিত্যঃ। ৫ 

বিরোধাচ্চ বিস্বা-কর্মণো : সমু্চয়ান্থপপন্তিঃ | গ্রলীনকত্রণদিকারক- 



শীক্ষাবল্লী। ৬৭ 

বিশে-তত্ববিষয়। হি বিস্তা তত্বিপরীতকারকসাধ্যেন কর্ণরণ। বিরুধ্যতে। 
নহেকং বস্ত পরমার্থত: ক্র দিবিশেষবৎ তচ্ছুন্তঞচেতি উভথা দ্র্টং শকযতে। 
অবশ্থং হন্ততরন্মিথা স্তাৎ। অন্যতরন্ত চ মিথ্যাত্বগ্রসঙ্গে যুক্তং যৎ স্ব/ভাবিকা- 
জানবিষয়ন্ত দৈতন্ত মিথাত্বম্) “ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "মৃত্য: স 
মৃত্যুমাপ্রোতি।” “অথ ঘত্রান্ৎ পশ্যতি তদল্লম্।” '*অন্টোইসাবন্যোহহমন্ষি।” 
“উদরমন্তরং কুরুতে ।” “অথ তস্ু ভয়ং ভবতি"ই্াদদিশ্রতিশতেত্যঃ। সত্যত্বং 
চৈকত্বস্ত “এক ধৈবাহ্ুতরষ্টব্যম্” “একমেবাদ্ধিতীয়ম্”, “্রদ্ৈবেদত সর্বম্" 

“'আট্মৈবেদত সর্ধম্” ইত্যাদি শ্রতিত্যঃ। ন চ সম্প্রনানাদিকারকভেদাদর্শনে 
কর্ম্োপপদ্যতে। অন্যতবদর্শনাপবাদাশ্চ বিদ্যা বিষয়ে সহজশঃ শরয়স্তে। অতো! 
বিরোধে বিস্তাকর্্মণোঃ ; অতশ্চ সমুচ্চয়ানুপপত্ভিঃ | ৬ 

“ তত্র যছুক্তং সংহতাভ্যাং বিদ্ভাকণ্মত্যাং মোক্ষ ইত্যে্দন্ুপপন্নমিতি ; 

তদযুক্তমূ, তাতহিতত্বাৎ কর্মণাম্ শ্রতিবিরোধ ইতি চেৎ-"ছ্যুপমৃদ্ধ কি 

কারকবিশেষমাটজ্বিকত্ববিজ্ঞানং  বিধীয়তে-_সর্পার্দি-ভ্রান্তিবিজ্ঞানোপমর্দক- 
রজ্জাদিবিষয়বিজ্ঞানবৎ, প্রাপ্ত; কর্বিধি-শ্রতীনাং নির্দিষয়ত্বারিরোধঃ | 

বিছিতানি চ কর্াণি। স চ বিরোধো ন যুক্ত প্রমাণত্বাৎ শ্রতীনামিতি 

চে; ন; পুরুষার্থোপদেশপরত্বাৎ শ্রুতীনাম্। বিদ্তোপদেশপর! তাবৎ শ্রুতিঃ 

সংসারাৎ পুরুষে মোক্ষয়িতব্য ইতি সংস।ারহেতোরবদ্যায়। বিগ্যয়। নিত্ৃতিঃ 
কর্তব্যেতি বিদযাগ্রকাশকত্বেন প্রবুত্তেতি ন বিরোধঃ। ৭ 

+এবমপি কক্রণার্দিকারকসভ্ভাবপ্রতিপাদনপরং শান্ত্রং বিরুধ্যত এবেতি 

চে; ন? বথাগ্রাপ্তমেব কারকাস্তিত্বমূপাদায় উপাত্তছুরিতক্ষয়াথং কর্্দাণি 

বিদংচ্ছানত্ং মুসুক্ষুণাং ফলাধিনাধ ফলদাধনং ন কারকাংস্তিত্বে ব্যাপ্রিয়তে। 
উপচিতছ্থরিতপ্রতিবন্ধশ্ত হি বিভ্তোৎপত্তির্নাবকল্পযতে ; তঙক্ষয়ে চ বিস্কোৎ. 

পতিঃ স্যাৎ; ততশ্চাবিস্তনিবৃত্তিঃ, তত আত্যন্তিক-সংসারোপরমঃ। অপি চ, 

অনাত্বদর্শিনে! হৃনাত্মবিষ়ঃ কামঃ) কাময়মানশ্চ করোতি কর্্মাণি ; তত- 

স্তখকফলোপভোগায় শরীরাছাপাদানলক্ষণঃ সংসারঃ | তত্যতিরেকেণাক্মৈকত্ব- 

দর্শিনো বিষয়াভাবাৎ কামানুপগঞ্তিঃ, আত্মনি চানন্তত্বাৎ কামানুপতো 

স্বত্মন্তবস্থানং মোক্ষ ইত্যতোৎপি বিদ্বাকর্মণোর্বিরোধঃ | বিরোখাদেষ চ 

বিস্ধ। মোক্ষং প্রতি ন কর্মাপ্যপেক্ষতে, স্বাত্মলাভে তু পুর্বোপচিত প্রতিবন্ধা- 
পনয়নদ্বারেণ বিদ্যাহেতুত্বং প্রতিপদ্তন্তে কর্মাণি নিত্যানীতি। অত এবাশ্িন 



৬৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ। 

গ্রকরণে উগন্তস্তানি কর্মানীত্যবোচাম ৷ এবকাবিরোধঃ কর্মবিধিশ্রতীনাম.। 

অতঃ কেবলায়! এব বিস্তায়াঃ পরং শ্রেয় ইতি সিদ্ধমূ।৮ 

এবং তহি আশ্রমান্তরান্ুপপভভিঃ) কর্মমনি িততত্াদিঘ্ছোৎপত্েঃ। গৃহছগ্ৈব 
বিছিতানি কর্ধানীতোকাশ্রম্যমেব। অতশ্চ যাবজ্জীবাদিশ্রতয়োইনুকূলতরাঃ 
সুঃ। ন; কর্মানেকত্বাৎ]! নহগিহোক্রাদীন্েব কর্মাণি; ব্রহ্ধচর্য্যং তপঃ 

সত্যবচনং শমে| দমোহহিংস। ইত্যেব্মা দীন্ঘপি কর্মাণি ইতরা শ্রম গ্রপিদ্ধানি 
বিদ্ভোৎপত্তৌ৷ সাধকতমান্সন্কীর্ণাণি বিদ্যন্তে। ধ্যানধারপাঁদিলক্ষণানি চ। 
“তপস। ব্রহ্ম বিজিজ্ঞানম্থ' ইতি। জন্মান্তরকৃতক্কর্মত্যশ্চ গ্রাগপি গাহস্থ্যানবিগ্তোৎ- 

গত্তিসস্তবাৎ। কন্ধার্ঘত্বাচ্চ গার্নথ/প্রতিপত্তেঃ, কর্মপাধ্যায়াঞ্চ বিস্তায়াং সত্যং 
গার্স্্প্রতিপত্তিরনধিকৈব। লোকার্থতাঁচ্চ পুজাদীনাম্। পুত্রাদিমাধ্যেতাশ্চ অয়ং 

লোঝঃ পিতৃলোঁকে। দেবলোক ইত্যেতেড্যো ব্যাবৃত্তকামস্ত নিত্যসিদ্ধাত্বদর্শিন:। 

কর্ণণি গ্রয়োননমপশ্তঃ কথং প্রবৃত্তিরূপপদ্কতে ? এ্রতিপন্নগার্হস্থ্যসাপি 

বিস্তোৎপত্তে। বিদ্যাপরিপাকাঘিরক্রদ্য কর্ণ এ্রয়োজনমপণ্ঠত: কর্মত্যো 
নিবতিরেব সাং “প্রব্রজিন্তন্ বা! অরেংহমণ্মাৎ স্থানাদন্মি” ইতে)বমাদিশ্রাতি- 

লিজদর্শনাৎ।৯ 

কর্ণ প্রতি শ্রতের্ঘদবাধিক্যদর্শনাদধুক্তমিতি চেৎ_-অগিহোন্রার্দি কর্ম গ্রতি 
শ্রুতেরধিকে। হত্ব:) মহাংশ্চ কর্মণ্যায়াসঃ। অনেকপাধনসাধ্যত্বাদগিহোত্রাদীনাম্। 
তপোরদচর্ধ্যাধীনাঞ্চ ইতরাশ্রম কর্দণাং গাহস্থ্যেংপি সমানত্বাদক্লসাধনা পেক্ষত্বচ্চ 
ইভরেষাং, ন যুক্তপ্তণ্যবাদ্বকল্প;আশ্রমিভিস্তন্েতি চেখ। ন; জগ্মাস্তরকৃতান্ুগ্রহাৎ। 
যছুক্কং কর্ম্মণি শ্রতেরধিকে। বন্বইত্যাি নাস দোষঃ; যতে| অন্মান্তরককত- 
মণ্যগিহোত্রা দিল্ক্ষণং ব্রহ্মচর্ধ্যাদিলঙ্দণঞ্চানুগ্রাকং ভবতি বিস্বোৎপত্তিং গ্রতি; 
ষেন চ, অন্মনৈব বিরক্ত দৃশতত্তে কেচিৎ) কেচিত, কর্ম প্রবৃত্তা অবিরত] 
বিভ্তাবিদ্বেধিবঃ। তন্মাজ্জপ্মান্তরকতসংস্কারেত্যে। বিরজ্কানা মাশ্রমান্তর প্রতিপতি- 
রেবেয়তে। কর্ফলবাছুলঢাচ্চ। পুত্ন্ববদ্ধবর্চমাদিলক্ষণন্ত কর্মফলন্ত|সঙ্যেয - 
স্বাৎ তৎ প্রতি চ পুকুষাণাং কামবাহুল্যাং, তর্থ। শ্রতেরধিকে। যন্তঃ কর্ধহুপ- 
প্তে, রাশিবাং বাহু্যদর্শনাং--ইদং মে স্তাদিদং মে স্তাদিতি। উপায়ত্বাচ্চ। 
উপারভূতানি হি কর্্মাণি বিজ্তাং প্রতীত্যবোচাম। উপায়ে চাধিকো বন্ধ; 

বর্ধধ্যঃ, নোপেয়ে ।১, 
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কর্মমনিমিততত্ব দায় বন্ান্তরানর্থক্যমিতি চেৎ-_কর্মত্য এব পূর্বোগ- 
চিতদুরিতপ্রতিবন্ধক্গয়াত্বিদ্যোৎপদ্যতে চেৎ। কর্াভ্য: পৃথগুপনিষচ্ছ, বণাদি- 
যত্বোছনর্থক ইতি চেৎ; ন) নিয়মাভাবাৎ। নহি, “প্রতিবন্ধক্ষযাদেব বিদ্যোৎ- 

পদ্যতে, নত্ত্ীশ্বর প্রসাদ-তপোধ্যানাগ্তনুষ্ঠানাৎইতি নিয়মোহন্তি ; অহিংসাব্রক্ষ- 
চয্যাদীনাঞ্চ বিদ্তাং প্রত্যুপকারকত্বাৎ, সাক্ষাদেব চ কারুণত্বাচ্ছ,বুণ-মনন- 

নিদিধ্যাসনাদীনাম।. অতঃ দিদ্ধান্াশ্রমান্তরাণি। সর্বেষাঞ্চাধিকারে! 

বিগ্বায়াম্, পরঞ শ্রেয়: কেবলায়! 'বিস্তায়া এবেতি সিদ্ধম্ ॥৩--৪॥২৪-_২৫॥ 
ইতি শীক্ষাধ্যায় একা দশানুবাকভা সম ॥১১ 

ভাজ্শনুব্ীদ্গ । যে কোন বিশিষ্ট লোক আচার্য্যত্বগ্রভৃতি 

গুণে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অথচ তাহার! ব্রাহ্মণ, (কিন্ত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি 

নহে; ভাহাদগের প্রতি আসনার্দি দান করিয়া তোমাকে পিংশ্বাস 

ছাড়িতে হইবে অর্থাৎ তোমাকে তাহাদের শ্রমাপনোদন করিতে হইবে। অথব৷ 

কোনও সভা উপলক্ষে তাহাদের নিমিত্ত উচ্চ আসন আনীত হইলে (গ্রদত্ত 

হইলে), তাহাদের প্রতি দীর্ঘশ্বাস "ত্যাগ করিবে না; কেবল তাহাদের 
গ্রদত্ত উপদেশের মর্মার্থ মাঝ গ্রহণ করিবে (বিদ্বেষ প্রদর্শন করিবে ন৷ )। 

আরও এক কথা, তুমি যাহ! কিছু দান করিবে, তাহা! শ্রদ্ধাপুর্ববক দিবে; 

অপ্রন্ধাপুর্ববক দান করিবে না। শ্রী_ অর্থ বিভুতি ( সম্পদ), তনুসারে দান 
করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে ( দানে গর্বান্থতব করিবে না); এবং 

ভয়ে ভয়ে দান করিবে। সংবিদ্ অর্থ মৈত্র্যাদি কার্ধ্য; সেই সংবিৎপূর্বক 
দান করিবে। এই প্রকার অবস্থায় অবস্থিত তোমার যদি কখনও শ্রুতিবিহিত 

ব৷ স্থতিশান্ত্রবিহিত কর্মে বা বৃতে অর্থাৎ সদাচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত 

হয়, তাহ। হইলে সেই স্থানে বা সেই কালে, সেই কর্গ্রভৃতিতে নিরত। 

সংমর্শী-বিচার সমর্থ,যুজত-_পডিত, কর্ম ও আচার বিষয়ে আযুক্ত অ.পরপ্রযুক্ত 
(যাহার। পর-পরিচালিত নয়) এবং অলুক্ষ-_রূক্ষ বাক্রুরবুদ্ধি নহে ও ধর্্মকামী-_ 

পুণ্যার্থ (ভোগাসভ্জ নহে ), এমন যে সকল ব্রাঙ্ষণ থাকেন, তাহার! সেই 

সমুদ্রয় করে বা আচারে যে প্রকারে অবস্থান করেন, তুমিও সেই প্রকারে 

তাহাতে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ তাহাদের ব্যবহার দৃষ্টে কর্ম ও আচারাহুষ্ঠান 
করিবে। ইহার পর বন্দি তাহাদের মধ্যেও কোন প্রকার দোবসততাবের আশা 
হয়, তাহা হইলে, পুনশ্চ“ তর” ইত্যাদি পৃর্বোজ সমস্ত যোজন! করিয়। তাদগু- 

মারে চলিবে। ইহাই জাদেশ-__বিধি ) ইহাই উপদেপ-্পিতা গ্রস্ভৃতি যেরূপ 
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পুতাদির গ্রতি উপদেশ দান করেন, তদ্ুপ। ইহাই বেদোপনিষদ অর্থাৎ বেদের 

রহুস্যার্থ। ইহাই অনুশাসন অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য; পূর্বেই 'আদেশ' কধা উক্ত 

হওয়ায় [ এখানে অস্থশাদন শব্দের এইরূপ অর্থই সঙ্গত ]। অথবা ইহাই 
অপর সকলের প্রমাধস্বরূপ অনুসাশন | যেহেতু ইহা এইরূপ, সেই হেতু 
যথোক্ত প্রকারেই এই সকলের উপাসনা কর! উচিত। নিশ্চয়ই এইপ্রকার 

উপাসনা করা উচিত, কিন্ত উপাসনা না কর। উচিত নহে। আদর গ্রদর্শনার্থ 
'এবমু' ইত্যাদি বাক্যের ত্বিরুক্তি কর! হইয়াছে ॥১ 

বিদ্যা (উপাসন।) ও কর্মের স্বরনপবিশ্লেষণার্থ এখানে এইরূপ আলোচনা 

করা যাইতেছে--কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়ঃ (যুক্তি) লাত হয়? কিংবা 

বিস্ভামাপেক্ষ কর্ম হইতে হয়? অথবা সম্মিলিত বা সহান্ুঠিত বিগ্তা ও কর্ম 

হইতে হয়? কিংবা কর্সাপেক্ষ বিস্তা হইতে হয়? অথবা কর্মানিরপেক্ষ শুদ্ধ 

বিভা! হইতেই পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হওয়া] যায়? তন্মধধ্য [বল] যাইতে পারে যে,] 

কেবল কর্ম হইতেই পরম শ্রেয়; লাভ হয়) কারণ, সমস্ত বেদার্থবিৎ পুরুষেরই 
কর্মাধিকার দৃষ্ট হয় এবং “দ্বিজাতির পক্ষে রহাস্তর সহিত ( তাৎগর্যের সঙ্গে ) 
সমস্ত বেদ অধিগত হওয়া] আবশ্তক' এইরূপ স্বতিবাক্ও আছে। তাহার 

পর “বেদবিৎ যজ্ঞ করে।' 'বেদবিৎ পুর্ষ যজ্ঞ করান? এবং ণৃবেদার্ঘ] জানিয়। 

অস্ুষ্ঠান করিবে? ইত্যাদি সকল স্থানেই বিদ্বান পুরুষেরই কর্্মাধিকার 
প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেনযে, কর্মানুষ্ঠানের জন্যই সমস্ত 

বেদশান্ত্র। কর্ণ হইতে যদ্দি পরম শেয়: প্রাপ্ত ন। হওয়। যাইত, তাহ। হহলে 
বেদশান্ত্র নিরর্থকই হইত।১ 

ন1--এ কথ! বঙ্গিতে পার! যায় না) কাঁণ, মোক্ষ বন্তটী নিত্য, (অন্ত 

নহে); যোক্ষের নিত্যতা সকলেরই অতিপ্রেত। কর্শজন্ত ব! কর্মফল যে, 

অনিত্য, ইহাও লোকগ্রসিদ্ধ। কর্ণ হইতে যদি মোক্ষ হইত, অর্থাৎ মোক্ষ যি 
কর্মফলই হইত,তাহ! হইলে নিশ্চয়ই উহ! অনিত্য হইত,অথচ তাহ ত কাহারও 
অতীষ্ট নছে।« ভাল, তথাপি, র্দি বল, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান ন! 

করায়, উপভোগ দ্বারাই প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং নিত্য কর্মের (যাহার 

অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, সেই নিত্যকর্মম) অনুষ্ঠানের ফলে প্রত্য- 
বায়েরও মুস্তাবন! না থাকায় মোক্ষ ত জাননিরপেক্ষই বটে, অর্থাৎ মোক্ষের 
অন্ত আর জানেয় আবহক হয় ন| । না, তাহাও হইতে পারে ন1) কারণ,জন্ম।. 

স্তরীণ ভুক্তাবপিষ্ট এত বছ কার্ধ) রহি্নাছে যে, তাহার জনও শরীরা্তর উৎপন্ন 



শীক্ষাবলী। ৭১ 

হইতে পারে) এই কারণেই & কথ! প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । বিশেষত: নিত্য 
কর্থের অনুষ্ঠানের সহিত যখন প্রান কর্ণ-শেষের বিরোধ নাই, তখন 
কর্মশেষের ক্ষয়ও উপপন্ন হয় না।২ 

আরও যে, বল! হইয়াছে, সমস্ত নেদাথ-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই কর্্বেতে 
অধিকার-_ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, উপাসনা হইতেছে শা 
জান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; যেহেতু শ্রুত জান ( শাক জান ) হইতেই কর্থেতে 
অধিকার জন্মে; কিন্ত অধিকারে উপাসনাত্বক জ্ঞানের কোনও অগেক্ষা করে 
না। মোক্ষ-ফলের জন্যই শ্রোত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র উপাসন! বিহিত হইয়া 
থাকে । গোক-প্রাসদ্ধি অন্ুমারেও উপাসন1ও শ্রোত জ্ঞানের অর্থভেদ এইরূপই 
হওয়া উচিত) কেন না, 'শ্রোতব্যঃঃ বলিয়াও আবার পৃথকৃভাবে 'মস্তব্যঃ ও 
'নিদিধ্যাসিতব্য: অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরপে স্বতন্ত্র গ্রযত্থের 
বিধান ক?! হইয়াছে। আর মনন ও নিদিধ্যাসন যে, শ্রবণ হইতে পৃথক্ পদার্থ, 
তাহ! প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; [সুতরাং শ্রুতঞ্জান ও উপাসনা এক পদার্থ 
নহে 11৩ * 

ভাল, এরূপই যদ সিদ্ধান্ত হয়, তবে ব্রিগ্া-সাপেক্ষ কর্খ হইতেই যোক্ষ 
হউক? বিস্তার সহিত সম্মিলিত কর্ম সমূহের ত অন্ত প্রকার কার্ধ্য ( মোঁক্ষ) 
সমুৎপাদনেও সামর্থ্য হইতে পারে? যেমন স্বতাবতঃ মৃত্যু ও জরাদি 
রোগ-সমুৎগাদনে সমর্থ বিষ ও দধিগ্রভৃতি পদার্থসমূহ মন্ত্র ও 
শর্করাদির সহিত সম্মিলিত হইয়! শ্বতন্্র কাধ্য_ জীবনদান ও পুষ্টিবিধান 
গ্রভৃতি কার্ধয্ননে সমর্থ হয়, তেমনই বিদ্যাদি-সহযোগে কর্মসমূহই 
মোক্ষও উৎপাদন করিতে পারে; এ কথা বদি বল, তদুত্তুরে বলি ন1 তাহাও 
হইতে পারে না; কারণ, আরভ্য বা জন্য পদার্থ মাত্রই যে অনিত্য, এ দোষ 
পূর্বেই বল! হইয়াছে। যদি বল, মোক্ষ আরত্য অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াও শ্রুতি. 
বাক্যান্ুসারেই নিত্য হইবে, অর্থাৎ শ্রুতি যখন মোক্ষকে নিত্য বলিয় নির্দেশ 
করিয়াছে, তখন উৎপত্বিঙ্থীল মোক্ষকেও নিত্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে । 

না, সে কথাও বলিতে গার না) কারণ, শান্ত্রবাক্য বস্তুর স্বরূপ-বোধক মাত্র, 

[ কোনও বস্তর উৎপাদক নছে ]। বাক্য সাধারণতঃ বিগ্কমান বন্তরই যথ|যথ 
হ্বরূপের জাপন করে মাত্র, কিন্ত অবিদ্ধমান কোন বস্তর সৃষ্টি করে না। 
কেন না, শত শত কথায়ও কোন নিত্য বন্তর উৎপত্তি হয় না, এবং কেবল 
কথামান্রেই উৎপন্ন বস্তও অবিনাশী ব! নিত্য হইয়! যায় ন!। ইহা! দ্বারাই বিভা 



২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ। 

ও কর্ম যে, লম্তিলিত হইয়' মোক্ষ উৎপাঁদন করে, বল হইয়াছিল, তাহাও 

নিরস্ত হইল।৪ 

যদি বল, বিষ্ত! ও কর্ন [ শ্বরূপতঃ মোক্ষমাধক ন| হইলেও, | যে সকল 
কারণে মোক্ষের বাধ! ঘটে, সেই সমুদয় গ্রতিবন্ধের কারণ মিবৃতি করিয়া 
দেয়। তাহাও হইতে পারে ন! ; কারণ কর্ণের স্বতম্থ ফগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে 
পাওয়া! ষায়--কর্দের ফল চা প্রক।র--এক উৎপত্তি, দ্বিতীয় বিকার, তৃতীয় 

সংস্কার, ও চতুর্থ প্রাপ্তি (১) অথচ মোক্ষ কিন্তু উক্ত চতূর্বধ ফলের সম্পূর্ণ 
বিপরীত। ষদদি বল মুক্ত পুরুষের সন্বদ্ধেও গতির উল্লেখ থাকায় মোক্ষ ত প্রাপ্য 

কর্ধই হইতে পারে, অর্থাৎ 'কুরধ্য হারে গমন করেন”, “সেই মুধগ্য নাড়ী-পথে 

গমনকারী [ অমৃতত্ব লাত করেন! | ইত্যাদি গতিশ্রুতি অনুসারে মোক্ষকে 

'প্রাপ্য” কর্ম বলিলেও, তাহা সঙ্গত হয় না? কেন না, মোক্ষ হইতেছে 

বন্ততঃ সর্বব্যাপী এবং মোক্ষগাষী পুরুষ হইতে অভিম্ন। ব্রহ্গ সর্বব্যাপক 

আকাশাদিরও কারণ) এই জন্য ব্রক্গ শ্বতাবতই সর্বগত ব! সর্বব্যাপী, এবং 

সমস্ত জীবাত্বাই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ ৭ ব্রদ্ধাত্মক ; কাজেই ব্রহ্মভাবাত্মক 

মোক্ষ কখনই প্রাপ্য হইতে পারে না। সাধারণ; গন্তব্য পদার্ঘটা গন্ত। হইতে 

স্বরূপতঃ ভিন্ন ও ভিদেশবর্তা হইয়। থাকে। যেবন্ঘ যাহা হইতে অভিন্ন বা 
পৃথক মহে, সে বস্ত কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর জীব ও ব্রহ্ধ 
যে অনন্য বা একই বসন্ত, তাহাও -তিনি সেই তেজঃপ্রভৃতি সষ্টি করিয়। তন্মধ্যে 

প্রবেশ করিলেন ॥আম।কেই সর্বদেহে ক্ষেত্রজ্জ-জীব বলিয়া! জানিবে' ইত্যাদি 

ক্রতি ও শ্মতিবাকা হইতে প্রমাণিত হয়। আশঙ্ক। হইতে পারে যে, মোক্ষ 

হদি অপ্রাপ্যই হয়, "তাহা হইলে ত, মোক্ষপ্রাপ্তিবোধক ও মোক্ষদশায় এ্ব্্য. 
জ্ঞাঁপক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়? অর্থাৎ মোক্ষ যদি গ্রাপ্যই ন! হয়, 
স্পা শালি তল ০৭ 

(১) তাঙপধ্য--সীধারণতঃ কর্ণ চারি প্রকার । যখ1--উংপাচ্য) বিকার্ধা, সংস্কা্ঘ্য ও প্রাপ্য। 

তন্মধো জবিস্তষান বস্তুকে ক্রিয়ার! বিছ্টঘান ব! অভিবাত করিলে হঃ উৎপান্ত কর্মম। বেষন 
মৃত্তিকাদির্দিতি ঘট । এক বন্তকে অন্তরূগে পরিণত করিলে? তাঁহাকে কছে বিকাধ্য কর্। 

ঘেমন--ফা্ট হইতে প্র, বাল! দ্বার নির্টিত হার। কোন ঘস্তর দৌধ অপনয়ন বা গণাধান 

করিলে, তাহাকে হলে সংস্থার্ধ) কর্দ। যেমন মলিন দর্পণকে ঘর্ষণ দ্বাগ্জা মির্দল করা, জখব। 

জী গৃহের সংস্কার কর! । ক্রয় দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তফে গাইবে, তাহাকে বলে প্রাপ্য কর্দ। 

যেমন-সগরধ দ্বারা এক গ্রাস হইতে প্রামান্য় প্রাপ্তি। এই চারি প্রকারের টি কোন 

স্ব বা ভিবীফল দাই। 

পাপা পাপী? আপস | ৩ পপীসপীতি সপ আপ পপি লা পানী ক পপ পরী 



শীক্ষাবীণ ৭৩. 

তাহ! হইলে,মোক্ষগতি ও ব্য গ্রাপ্তিবোধক--'তিনি একধ! হন',তিনি ধদি 

পিতুলোকাভিলাধী হন+ ইত্যাদি শ্রুতির অথই সঙ্গত হয় না? না, এ সমুদয় 

শ্রুতি কার্য ব্রচ্ম _হ্রণ্যগর্ভ বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে, (পর ব্রহ্ম বিষয়ে নহে)। 

কেন ন।, কার্য ব্রন্দেই স্ত্রী প্রভৃতির সহিত সম্বপ্ধ থাকা সম্ভবপর হয়, কিন্ত 
পরব্রদ্মে নহে । যেহেতু “এক অদ্বিতীয়” “যেখানে অন্ত কিছু দেখে না”, “তখন 

কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে' ইত্যার্ছি শ্রুতিতে সর্বপ্রকার তেদসমবন্ধ- 

তিরোভাবের কথা রহিয়াছে ।৫ * - 

বিশেষতঃ বিস্তা ও কর্ম পরম্পর নিরোদী বলিয়াও উহাদের সমুচ্চয় বা 

এককালীন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। কেননা, কর্তৃ-কর্্মাদি কারকতেদ 

নিবারণ করাই বিস্তার উদ্দেগ্ন বা বিষয়; স্বৃতরাং তাহার সম্পূর্ণ ধিপরীত-_ 

কারকাদি তেদ সাপেক্ষ কর্মের সহিত উহা! নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ। একই বস্ত 

কখনই কর্তৃকর্মাদি ভেদযুক্ত ও ভেদশৃন্য, এই উভয়প্রকার পারমার্থিক স্বভাব- 

সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এ উততয়প্রকার ধর্শের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা 

ধর্মকে মিথা| বলিতে হইবে। উভয়ের মধো একটাকে মিথ্যাবলিতে হইলে, 

অবগ্ঠই স্বাভাবিক অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ত্ৈতভাবের মিথ্যাত্ব কল্পনাই যুক্তিযুক্ত ; 

কারণ-'যে অবস্থায় ঠৈতের ন্যায় হয়” 'তিনি মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভকরেন, 

আর 'যেখানে একে অপরকে দর্শন করে, তাহ অল্প (পরিচ্ছিন্ন ), 'আমি অন্য 

এবং আমার উপাস্ত অন্ত--মাম! হইতে ভিন্ন 'যে লোক ইহাতে 'অল্পমাত্রও 

ভেদবুদ্ধি করে, তাঁহার তয় হয়', ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এরগ সিদ্ধান্তই 

সমর্থিত হয়। আর একত্বই যে, পরমা্থ সত্য, তাহাও 'একরূপেই দর্শন করিবে 

'এক অদ্বিতীয়ই বটে' 'এ সমস্তই ব্র্গ 'এ সমস্তই আত্মা'ইআদি বহুশ্রুতি ঘারাও 

সমর্ধিত হয়। তাহার পর, যাহার উদ্দেশ্তে দানাঁদি করিতে হয়, সেই সম্প্রদানাদি 

কারকের প্রতীতি না থাকিলে কর্ণান্ুষ্ঠানেরও উপপন্তি হয় ন। বিস্তা- 

নিরূপণ প্রস্তাবেও ভেদদর্শনের নিন্দাবাদ শুনিতে গাওয়া যায়! অতএব 

বিস্ত/। ও কর্শের বিরোধ ন্বতঃ সিদ্ধ; বিরোধ বশতই উহাদের সুমুচ্চ উপর 

হইতে পারে না।* 

পূর্বে ষে, একত্রাহুঠিত বিদ্বা ও কর্মতবারা মোক্ষলাত হইতে পারে বলা 

হইগাছে, সে কথাও সঞ্খত হয় ল। ভাল, তাঁহা হইলে ত শ্রতিবিরোধ উপস্থিত 

হয়) ফেনমুু শ্রতিতে কর্ম্সমূহও মোক্ষার্্বেই বিহিত হইয়াছে। অভিপ্রায় 

এই যে, সর্পাদিবিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান-বিমর্দক রজ্জুঞ্ভূতিবিষয়ক ভ্ঞানের ন্যায় 

১৪ 
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্হ্মানও যদি কর্তা ও কর্মাদিনপ বিশেষ বিশেষ কারকসপ্তাব-বিমর্দদকরূগেই 

বিহিত হইয়| থাকে; তাহ! হইলেত কর্মবিধির আর বিষয়ই থাকে না) বিষয় ন। 

থাকাতেই তত্বিধায়ক শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ (অগ্রামাণ্য) উপস্থিত হয়। অথচ 

আতিহেই কর্মসমূহ বিহিত রহিয়াছে; সৃতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যরক্ষার অন্থরোণেই 
ধররূগ বিরোধ ঘটান যুক্তিদঙ্গত হয় না। না, এরূপ আপততিও হইতে পারে না 
কারণ, পুকুষার্থ উপদেশ করাই আতির তাৎপর্ধ্য ব অভিগ্রেত। বিগ্ভার 
উপদেশক শ্রুতি সমূহের অভিপ্রাপ্ধ এই যে, সংসার হইতে পুরুষকে বিষুজ 
করিতে হইবে; এইজন্য সংনারের কারণীতুনত অবিগ্তারও নিবৃত্তিলাধন করিতে 

হইবে; এই উদ্দেগ্েই ব্রহ্ষবিষ্ঠার উপদেশে শ্রতির প্রবৃত্তি; সুতরাং 
কর্মমবিধির সহিত বিদ্যাবিধায়ক শ্রুতির কিছুমার বিরোধ হইতেছে না।৭ 

যদি বল, এরূপ হইলেও বর্তৃকর্মা্দি কারকের সত্তাব-প্রতিপাদক বর্ম 

শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ত থাকিয়াই যাইবে? না, তাহাও থাকিতে পারে ন1 

কেন না, কর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র কেবল ব্যবহারসিদ্ধ কারকাদির অত্তিত্বমাব্র গ্রহণ 

করিয়াই পুরুষের সঞ্চিত পাপরাশি বিনাশের জন্ঠ কর্মপমূহ বিধান করিয়া মুমুক্ষুর 
চিত্শুদ্ধি ও ফলাধির ফলনিষ্পন্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে মাত্র, কিন্তু কোনও 

কারকের অস্তিতবসাধনে তাহার প্রযদ্ব নাই। যেলোকের পাপরাশি সঞ্চিত 

আছে, তাহার হৃদয়ে বিগ্কোংপত্তি সম্ভবপরই হয় না) কিন্তু সেই পাঁপরাশি 
বিধ্বস্ত হইলেই বিস্তা-সমৃৎ্পত্তি হয়; তাহ। হইতেই অবিগ্তারও নিবৃত্তি হয় এবং 

তাহার পরই আত্যন্তিক ব| পরম মোক্ষ লাঁত হয়) তৎপুব্বে কখনই হয় না। 
অপিচ, যে লোক আত্মদর্শা নহে; অনাত্মবিষয়েই তাহার কামনা হয়; সে সেই 
কামনানুসারেই কর্মানুষ্টান করে; এবং সেই কর্মফল ভোগের নিমিত্তই তাহার 

শরীর-পরিগ্রহরূপ সংসার সংঘটিত হইয়| থাকে । আর যাহারা তদ্বিপরীতভাবে 
আত্মতত্ব দর্শন করেন, তাহাদের কাম্য কোনও বিষয় থাকে না; বিষন্ন থাকে 

না! বলিয়াই কামনাও হয় না; এবং অভিলধিত আত্ম! পৃথক্ বস্তু নয় বলিয়। 

তদ্বিষয়েও কাঁমূন। হইতে পারে ন1) সুতরাং তাহারেরই আত্মস্বরূপে অনস্থিতিরূপ 

মোক্ষ সুনিশ্ন্ন হইয়। থাকে; এই কারণেও বিদ্যা! ও কর্শোর মধ্যে পরদ্পর 

বিরোধ আছে? [কিন্ত বিস্তা ও কর্ধমবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধ নাই]। 

উক্তপ্রকার বিরোধ নিবন্ধনই মোক্ষ সাধনের জঙ্ত ত্রক্ধবিস্ত/ কোনও কর্মের 
অপেক্ষা করে না। নিত্য কর্ম সমূহ কেবল পূর্বসঞ্চিত পাপরাশশিয্প গ্রতি- 
বন্ধকখুলি অপনয়ন করিপ্না বিদ্যা-সমূৎপাদনেরই সহায় হুইয়। থাকে 
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'মাত্র। আমরা পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল এ উদ্দেশ্তেই এই বিস্তা- 
প্রকরণে কর্মের উল্লেখ কর! হইয়াছে। এইরূপে কম্মবিধায়ক ঞ্তিসমূছের 
কোনও বিরোধ থাকে না। অতএব কেবল বিদ্যা হইতেই যে, পরম শ্রেয়ঃ 
ণাঁভ হয় বল! হইয়াছে, সেকথ৷ সুুসিদ্ধ হইল | ৮ 

ভাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত আর অপরাপর আশ্রমের কোনরূপেই 

উপপত্ভি হয় না; যেহেতু, যেই কর্ধান্ুষ্ঠান « বিদ্োৎ্পত্তির একমাত্র 

কারণ; সেই কর্ানুষ্ঠান কেবল গুহগ্থের পক্ষেই বিহিত) সুতরাং 
একমাত্র গারস্থযাশ্রম থাকাই আবশ্তক হয়) [ত্রঙ্গচ্য্যাদি আশ্রমের 

কোনই প্রয়োজন হয় না1। এই ছেতুই যাবজ্জীবন অনিহোত্র করিবার 

বিধায়ক শ্রুতিসমুহও এ পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। না, এ আপত্তিও 

হইতে পাপে না) কারণ, কর্ম অনেকপ্রকার। গৃহস্থের পক্ষে বিহিত 
কেবল অগ্নিহোত্র প্রসূতি কর্মই যে কর্ম, তাহা নহে; পরম্ত অপরাপর 

আশ্রমেও কর্তব্যরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্গচর্য্য, তপস্তা। সত্য বচন, শম, দম ও অহিংস! 

প্রভৃতিও বিস্তাসমুৎপাঁদনের বিশিষ্ট সাধন আরও বহ কর্ণ শ্বতন্ত্রভাবে বিহিতরূপে 

বিস্তমান আছে এবং [জানোৎপকিসাধন ] ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতি কর্শাও 
বিহিত আছে, (১)। এখানেও পরেবলা হইবে ষে, 'উপাসন! দ্বারা ব্রহ্মকে 

গানিতে ইচ্ছা! কর' ইতি। যেহেতু জন্মান্তরীয় কর্ম প্রভাবে গার্বস্থ্যাশরমের 
পূর্বেও (ক্্ষচরধ্যাবস্থাতেও) বিছ্বোংপত্তির সপ্তাবনা আছে) যেহেতু কর্ধান্ষ্ঠানের 
নিমিত্তই গার্থস্থ্যাশ্রম স্বীকার করিতে হয়, এবং জন্মান্তরীয় কর্শফলেই যদি 
বিদ্া লাভ হইত, তাহ। হইলে গাহ্স্থযাশ্রম স্বীকার করাও নিরর্থকই হইত। 

বিশেষতঃ স্বর্গাদি লৌকসাধনই পুজাদির মুখ্য প্রয়োজন; কিন্তু যে ব)ক্তি নিত্য 

আত্মাকে দর্শন করিয়। পুত্রার্দিলভ্য ইহলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তিতে 

বীতম্পৃহ, তিনিত কর্শাসুষ্ঠানে কোনই প্রয়োজন দেখিতে পান না; জ্ুতরাং 
কেনই বা তাহার কর্ধানুষ্ঠানে প্রবৃতি হইবে? ফলতঃ তখন তাহার কর্মানু- 

টানে প্রবৃত্তি হওয়াই অসম্ভব । আর যে লোক গাহস্্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, সে 
স্পা পন স্পট 

(১) তথেপর্ধ্য--ধারণ! ও ধ্যানের লক্ষণ পাতগ্লল দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে-_“দেশবদ্বা- 

শ্চিত্তগগ ধারণ (৩।১ৃত্র) অর্থাৎ মনকে যে, কোন এক স্থানে--দেববিগ্রহা দিতে স্বর ভাবে রঙ্গ 

করা, তাহার নাম ধারণা । আর--তত্র প্রতায়ৈকতানত]| ধালষৃ। (পাতঞ্জল*৩২ ছৃঞজ) 

অর্থাৎ যে স্র্ে--মনেয় ধারণ কর! হয়, তদ্ধিবয়ে যে, অবিচ্ছিন্নভাষে চিন্তা-প্রবাহ, তাছার 

হাব ধ্যান। 
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লোক বিদ্তা উৎপন্ন হইলে পর, বিস্তার পরিপাক ঝ| পরিপ্তা দশায় কর্ধানু- 
্ানের কোনই প্রয়োঞ্জন দেখিতে পান না? সুতরাং তাহার পক্ষে কর্ম হইতে 

নিবৃত্ত হওয়াই সম্তবা এই কথার সমর্থক শ্রুতিবাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। 

বথা-_[ যাজ্েবন্ক্য খষি তাহার পত্বীকে বলিতেছেন-- ] “অরে মৈত্রেয়ি,। আমি 

এই গৃহস্থাশ্রম হইতে গ্রব্র্যা করিতে ইচ্ছ। করিতেছি' ইত্যাদি ।৯ 

তাঁলঃকর্মানুষ্ঠানের দিকেই যখন শ্রুতির যৃড়াধিক্য দেখিতে পাওয়। যায়,তখন 
এ কথ! ত যুক্তিসঙ্গত হয় না; অর্থাৎ প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম প্রতিপাদনে 

শঁতির সমধিক যত্ধ বা 'আগ্রহ রহিয়াছে; 'অথচ সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ন সমূহ 

বছুতর সাধনসাধ্য? সুতরাং কর্মানুঈগানে লোকের ক্লেশ-বাহুল্যও রহিয়াছে, এবং 
অন্তান্ত আশ্রমে থাকিয়। তপস্। ও ব্রন্মচর্য্যার্দি যে সকল কর্ম করিতে পারা যায়, 

গারন্যাশ্রমেও সে সকল কর্মের অনুষ্ঠানে সমানাধিক.র রহিয়াছে, এই সমুদয় 

কারণে এবং অন্তান্য আশ্রমের জন্য স্বতন্ত্র সাধনেরও অপেক্ষা থাকায়, গার্হস্থ্যের 

সঙ্গে অপর আশ্রমগুলির তুল্যবৎ নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। না, 
একথা বলিতে পারা যায় না) কেন নাঃ জন্মান্তরকৃত অন্ুগ্রহই ইহার কারণ। 

পূর্বে যে, বলা হুইয়াছে_-কর্ম-প্রতিপাদনেই শ্রুতির যত্তাধিক্য ইত্যাদি; 
ইহা দোষাবহ নহে? যেহেতু গন্মান্তরকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং ব্রহ্গচ্্যাদি 
নিয়মও বিদ্কাসমুৎপাদনের অনুগ্রাহুক হইয়া থাকে, যাহার দর্ধণ কোন কোন 

লোককে জন্মাবধিই বিরক্ত (বৈরাগ্যসম্পন্ন) দেখিতে পাওয়। যায়; কোন কোন 

লোককে আবার করেতে নিরত বৈরাগ্যবিহীন এবং বিগ্যাবিঘ্বেধীও দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব জন্ম(স্তরকৃত সংস্কারের বলে যাহার বিরক্ত ( বৈরাগ্য- 

শালী), তাহাদের পক্ষে আশ্রমান্তর (গার্থস্থা ভিন্ন আশ্রম ) স্বীকারই ঈপ্মিত 

হয়। কর্মফলের বাহুল্যও অপর কারণ) পুত্র, স্বর্গ ও ব্রহ্মণ্যতেজঃ প্রাপ্তি প্রভৃতি 

কর্মফল শ্বভাবতই এসংধ্য ; সাধারণতঃ লোকের সেইদিকেই সমধিক কামন! 

হইয়। থাকে) এই কারণেও ওগ্লিমিত্ত কর্মবিষয়ে তির সমধিক বত্ব হওয়া 

সঙ্গত ) কেন'না, সর্বত্রই "আমার ইহা হক, আমার অমুক হউক' ইত্যাকার 

কামনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়! যাঁয়। উপায়ত্ব বুদ্ধিও যত্বাধিক্যের অপর 

কারপ) উপায় বিষয়েই সর্বত্র য্ধ করিতে হয়, কিন্ত উপেয় (ফল) বিষয়ে নছে। 

অভিপ্রাঞ$ এই যে, কর্ধসমূহ হইতেছে বিস্তালাভের উপায় )[ এই জন্তই যে, 
তিষয়ে শ্রুতি যত্ধাধিক্য থাক! আবহ্ক হয়] এ কথা আমর! পূর্বেই 

বলিয়াছি।১, 



শীক্ষাবন্ত্রী। ৭৭ 

যদি বল,_বিদ্য! যদ কর্ম্মনিমিতক অর্থাৎ কর্মসাঁপেক্ষ হয়, তাহ! হইলে 

অন্ত বিষয়ে শ্রুতির প্রধত্বপ্রদর্শন করা নিরর্থক হয়, অর্থাৎ বিগ্তালাভের 

প্রতিবন্ধক সঞ্চিত পাপরাশি ষদি কর্মদ্বারাই বিধ্বস্ত হইয়] যায়। এবং তাহার 
পরই যদি বিদ্যা সযুৎগন্ন হয়, তাহা হঠলে, কর্মকাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র উপনিষৎ 

শান্ত্রের শ্রবণার্দিবিধানে যত্ব কতবার কোনই প্রয়োপ্ন থাকে না । না 

একথা বলিতে পাঁর ন। ; কারণ, এবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই। ঈদ্বগানুগ্রহ, 
তপস্যা ও ধ্যানাদির অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবল প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিতে যে, অবশ্তাই 
বিদ্যা! উৎপন্ন হইবে, এরূপ কোনও নিম নাই ; কেন না) অহিংস। ব্রন্গচর্যযা্িও 

বিদ্বা-সমুৎপত্তির উপকারক ; বিশেষত: শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ত সাক্ষাৎ- 

সন্বন্ধেই বিদ্যা-উতপত্তির প্রধান কারণ; কাজেই গাহ্স্থ্যতিন্ন আশ্রমণ্ডুলিরও 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। ইহ! দ্বারা আশ্রম-চতুষ্টয়ে স্থিত সকলেরই বিগ্াতে 

অধিকার, এবং একমাত্র বিদ্যা হইতেই ষে, শেয়ে। লাভ হয় (মুক্তি লাত হয়), 

ইহাও প্রমাণিত হইল ॥৩--৪॥১৪--২৫| 

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিবত্দে এপাদশু অগ্বাকের ভাস্তান্থবাদ ॥১১। 

শমে। মিত্রঃ শং বরুণঃ | শনে। ভবত্বর্ধ্যমা। শন 

ইন্দ্রো বৃহম্পতিঃ। শনে। বিষুরুরুক্রমঃ | নমো ব্রহ্ধণে। 

নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষ: ব্রঙ্গাপি | ত্বামেব প্রত্যক্ষং 

ব্রহ্মাবাদিষমূ। খতমবাদিষমূ। সত্যমবারিষমূ। তম্মামা- 

বীৎ। তত্বক্তারমাবীৎ | আবীম্মামূ। আঁবীঘক্তারমূ ॥ ১ ॥২৬॥ 

| সত্যমবাদিষং পঞ্চ চ ॥ 1 

॥ ও ম্ শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ ৪ম ॥ 

ইতি দ্বাদশোইনুবাকঃ ॥১২ * 

ইতি কৃষ্ণযতরেদীয়-তৈত্তিরিয়োপনিষদি শীক্ষাবল্লী নাম 

গ্রথমোধ্যায়। সমাণ্ডঃ11১॥ রর 

 তৈতিরীয়ারণ্যকক্রমেণ তু সগ্তমঃ প্রপাঠকঃ নমাণ্ডঃ॥৭] 



৭৮ তৈত্িরীয়োগনিধদ । 

সল্ললার্থঃ। অতীতবিষ্ভাদিগমে সম্ভাবামান[নামুপসর্গান|মুগশমা- 
ধোহয়ং শান্তিপাঠ; | অঘং তু মন্ত্র গ্রধথমমেব ব্যাধ্যাতঃ| বিশেষত্বয়মূ, ত 
নদদিস্বামীতাদৌ ভবিযযৎকালবাবহারঃ, অত্র তু অতীতকালপ্রয়োগ 
ইতি ॥১]২৬| 

মুলানুবাদি।--ইহীর অনুবাদ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে 
॥১॥২৬। পু 

সণহ্ুল্র ভ্যম্মাক্ষম,। অতীতবিষ্ভাপ্রাপ্ত]পসর্গশমনার্থাং শান্তং পঠতি 
_শংনো মিত্র ইত্যাদি । ব্যাধ্যাতমেতৎ পুর্ববম্ ॥ ১২৩৬ 

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশানুবাকভায্যম্ | 

ইতি শ্রীমৎ্পরমহংসপবিব্াঞ্জকা চাধ্যস্ শ্রগোবিন্দভগবৎপুঁজাপাদ- 
শিল্ঠন্ত গ্রীমচ্ছঞ্চরতগবত: কৃতে তৈত্তিরীয়োপনিস্বসতাষ্যে 

শিক্ষা বল্লীভাষ্ং সমাপ্তম১।১ 

ভাজ্যান্ুবীল। অতীত বিস্তার প্রাপ্তিতে সন্ভাবিত বিদ্ধ গশযণের 

নিমিত্ত “শং ন:" ইত্যাদি শান্তিমন্্র পাঠ করিতেছেন। এই মন্ত্র পূর্বেই 

( সর্বপ্রথমেই ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥.॥২৬| 

ইতি ীক্ষাধ্া য়ে ত্বাদশানুবাকের ভান্ান্ছবাদ ॥১২। 

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিবদে শীক্ষা বন্লীর ( শীক্ষাধ্যায়ের ) 

ভায়া্ুবাদ সমাপ্ত ॥০॥ 



্রহ্মানন্দবলী | 
হ্িতীম্মোইধ্যান্সঃ। 

আভ্ডাম্বভাম্যন্ম,। অতীতবিদ্যাপ্রাপ্তাপসর্গপ্রশমনার্থা শাস্তিঃ 
পঠিতা। ইদানীন্ত বঙ্গ্যমাণবন্গবিষন্যাগ্াপ্তযপসর্গোপপমনাথা শান্তি পঠ্যতে-_ 
আভা ভ্ডাম্ান্যুলাদি। 'পুর্বকথিত বিদ্তালাতের বিশ্ব নিবৃত্তির 

জন্য পুর্ব অধ্য য়ের শেখে শান্তিমন্্র পঠিত হইয়াছে; এখন এখানে বক্ষযমাণ 
(খাহা পরে কথিত হইবে, সেই ) ব্রহ্গবিদ্য। প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক উপসর্গ 
নিবারণের নিমিত্ত পুনশ্চ শান্তি পঠিত হইতেছে,_ 

ওম শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ | শং নে! ভবত্বর্ধ্যম।। শং 

ন ইন্দ্র] বৃহম্পতিঃ | শং নো বিঝুরুরুত্রমঃ | নমো! ত্রল্ধণে। 

নমন্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রদ্মাসি। ত্বামেৰ প্রত্ক্ষং 
রহ্ম বদদিষামি। খতং বদিষ্যামি । পত্যং বদিয্বামি। তত্মামবতৃ | - 
তদ্বক্তারমবত্। অবতু মাম্। অবতু বক্তারমৃ।*% 

ওম মহ নাববতু। সহ নৌ ভূন | সহ বীর্ধ্যং কর- 
বাঁবহৈ। তেজস্ষিনাবধীতমন্ত, ম বিদ্বিষাবহৈ ॥১।২৭॥ 

॥ ও'ম্ শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ 

অল্লল এ: । [বক্ষ্যমাণবিস্তাপ্রাণ্ডো ম্তাব্যযানানাং বিস্বানামুপশান্তয়ে 

শান্তিরিয়ং শিয়েপ পঠ্যতে-'শং নঃ' ইত্যান্ত। 'সহ নে? ইত্যাস্থ। চ]। নৌ 

( আবাং__শিষ্যাচার্যে)) সহ (সমং) অবতু (জ্ঞানশক্তিযোগেন ) পালয়তু 
[ ব্রচ্ম ইতি শেষ: ]| নে৷ সহ ভূনক্ত, (বিস্তাফলং তোজয়তু )। বীর্ধ্যং (বিষ্কা- 

তেজোহংতিশয়ং ) সহ (সমং) করবাবহৈ ( সম্পাদগ্াবঃ )। নৌ (আবয়ো: ) 

অধীতং (.বিস্কাগ্রহণং) তেজন্থি (বীর্ধযবস্তমং) অস্থ ; অথব| তেজস্থিনো 

(আবাং) [ ভবাঁবঃ ]7 'অধীতং (শ্ববীতং) [বীর্যবৎ] অস্ব (ভবতু)। মা 

« চিৎ পুস্তকে 'শংনো মিতরঠ' ইত্যাদিঃ 'অবতূ বক্তারম্। ইত্যন্তঃ শান্বিমক্োইয়ং নামি । 
তান্থৃযানী ভাহযাংশোংপি তত নাস্তি। 



৮ তৈত্তিবীয়োপনিষদ। 

বিঘিষাবছৈ (পরস্পরং প্রতি বিদ্বেষং মা করবাবছৈ) ইতি। [ শান্তিশবান্ত 

নির্বচনং ব্রিবিধোৎপাতশাস্তার্থম আদরার্থ চ বিজ্ঞে্ম ) শং ন ইত্যাদি 

শাস্তিমনতস্তপূর্ববমেব ব্যাখ্যাতঃ ]8১।২৭॥ 

স্টলানুলাদ 1-_বক্ষ্যমাণ বিষ্যাপ্রাপ্িতে, যে সকল বিশ্বের 

সম্ভাবন। আছে; সেই সকল বিদ্ব প্রশমনের নিমিত্ত এই শাস্তিমন্দ্য 

পঠিত হইতেছে” বর্গ আমাদের উন্তুয়কে__গুঁরু ও শিষ্যকে রক্ষা 

করুন। ব্রহ্ম আম।দিগকে বিষ্ভাফলা ভোগ করান। আমাদের অধ্যয়ন 

বীর্য্যশালী হউক ; আমর! যেন পরজ্পরকে বিদ্বেধ না করি। “শংনঃ 

ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই অনুদ্দিত হইয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি - 

অনাবশ্বক। ত্রিবিধ বিদ্ব নিবারণের জন্য তিনবার শাস্তিশব্ব পঠিত 

হইয়াছে ॥১॥২৭। 
স্ণাহ্ল্রভ্ডাম্ান্ম.। 'শং নে! মিত্র? ইতি 'সহ নাঁববতু” ইতি চ। 

শং নো মিত্রঃ' ইত্যাদি পূর্ব স্পষ্টম। সূহ নাববত্বিতি। সহ নাববতুঃ 
নৌ শিক্যাচার্ধে৷ সব অবতু রঙ্ষতু। সহ নৌ ভুনক্ত, ব্রহ্ম তোজয়তু। 

সহ বী্য্যং বিস্কানিমিত্তং সামর্থ্য করবাঁবহৈ নির্বর্তয়াবহৈ। তেজস্থিনো 
তেজস্থিনোরাবয়োঃ অধীতং স্ববীতম্ অস্ত, অর্থজঞানযোগ্যমত্ত্িতার্থঃ। ম| 

বিদ্বিষাবহৈ, বিদ্যাগ্রহণনি মিত্ং শিষ্স্ত আচার্য/ন) বা প্রমাদকতা দন্ত য়া দ্বিদ্েষঃ 

প্রাপ্ত, তচ্ছমনায়েয়মাশীঃ__ম। বিদ্বিষীবহৈ ইচি। মৈৰ নৌ ইতরেতরং বিদ্বেষ- 

মাপদ্যাবছৈ। শান্ত: শাস্তিঃ শান্তিরিতি ত্রির্ধচনমুজার্থম.। বক্ষ্যনীণবিদ্যাবিশ্ব- 

প্রশমনার্থ। চেয়ং শাস্তিঃ। অবিদ্দেনাত্মবিদ্যা প্রাপ্তিরাশাসাতে, তথ্বলং হি পরং 

শ্রেয় ইতি ॥১॥২৭। 

নভাম্যান্ুবাদ।-শং নো মিত্র£ ও “সহ নাববতু? ইত্যাদিপ তন্মধ্যে 

ণং নঃ মিত্রঃ১ ইত্যাদি মন্ত্র প্রথমেই ম্পষ্টরূপে বাখ্যাত হইয়াছে; [ সুতরাং 

এখানে তাহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ] 'সহ নৌ অবতু অর্থ-শিল্ত ও 

আচার্য্য _আমাদের উভয়কে তুল্যতাবে রক্ষা করুন; ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে 

তুল্যরূপে বিভাঁফল ভোগ করান; আমরা সমানভাবে যেন বিস্তালাভের 

উপধোগ্ী বীর্ধা-সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি। তেঞঃসম্পরন আমাদের (গু ও 

শিল্তের ) অধ্যয়ন উত্তম অধ্যয়ন হউক, অর্থাৎ অ।মাদের অধায়ন যেন পদার্থ- 

জানের যোগ্য হয়। আমর! যেন বিদ্বেষ ন! করি। অভিপ্রায় এই যে, 
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বিস্তা গ্রহণ উপলক্ষ্যে শিষ্ক বা আচার্যের অনবধান প্রযুক্ত অগ্ঠায়বশতঃ কখনও 

বিদ্বেষ ঘটিতে পারে, সেই বিদ্বেধবুদ্ধি প্রশমনের জন্য এইরপ প্রার্থন। হইতেছে 

যে, “মা বিদ্বিষাবহৈ” অর্থাৎ আমরা যেন পরম্পরের প্রতি বিদ্বেষ না করি। 

তিনবার শান্তিশব্দ উক্তির. অভিপ্রায় পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ 

পরে যে বিদ্ধার উপদেশ হইবে, তৎ গরাপ্ধিতে িব্লনিবারণার্থও এই শান্তি-মন্্ 

পঠিত হইয়াছে । ফল কথা-__-এই শাস্তি্বার। নির্ব্ব্র আত্মবিগ্ত। প্রাপ্তি 
প্রার্থিত হইতেছে) আত্ম-বিদ্যাইঞশ্রেয়লাতের মৃলণনিদান 8১1২৭! 

ব্রহ্ষাবদাপঞ্জোতি পরমূ। তদেষাত্যুক্ত|। সত্যং জ্ঞানমনস্তং 

ত্র্ম। বো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সেহিশ্সতে 

সর্ববান্ কামান্ সহ। ব্রদ্দণ। বিপশ্চিতেতি । 

তল্ম।প। এতম্মাদাকন আকাশঃ সম্ভতঃ। আকাশাদ্ায়ুঃ | 

বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরাগঃ। অভ্তাঃ পৃথিবী | পুণ্িব্যা ওষধয়ঃ। 
ওষবীভোহন্নমৃ । অনীৎ প্রুরুষঃ | স বা 'এষ পুকরুযোইম্রসময়ঃ | 
তশ্তেদমের শিরঃ|  অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। আযুমুত্তরঃ 
পক্ষঃ। অয়মাতু।। ইদং পুচ্ছং গ্রতিষ্ঠ।। তদপ্যেষ গ্লোকো 

ভবতি ॥১।1২৮। 

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ি দ্বিতীয়ে বন্ধ বল্ল্যধ্যায়ে 

প্রথগোহনুবাক211১। 

সল্পলার্থঃ।--প্রথমং কর্ণাবিরুদ্ধান্্যপাসনানি সোপাধিকমাস্মদর্ণনং 

চোক্তম, ইদ্দানীং সর্কোপাধিবিনিম্মজা ত্বদর্শনার্থমিদ্মারত্যতে--ক্রঙ্ষাবি? 
ইত্যাদি । 

্রহ্মবিদ (ত্রক্গ--বৃহত্বমং পরং ব্রহ্ম বেত্তি- বিজ্ানাতীতি ্র্ধবিদ্ পুরুষ: ) 

পরং (সর্ধাতিণায়ি ব্রদ্ম) আপ্রোতি। তৎ (তন্দিন্ ব্রাঙ্গণবাক্যোক্তার্থ- 

নিয়ে) এবা। (বক্ষামাণ। খক্) অভ্যুক্তা (পঠিত! অগ্ভি )_-“সত্যং জানম্ 

অনন্তং ব্র্ধণ ইতি। তত্র, যঃ ( পুরুষঃ ), পরমে ব্যোমন্ (ব্যোস্লি হদয়াকাশে) 

গুহায়াং ( গুহাবৎ দৃপ্রবেশারাং বুদ্ধ ) নিহিতং ( নিশ্চয়েন নিত্যসন্লিহিতং) 
১১ 



৮২. তৈত্তিবীয়োপনিষয। 

সত্যং (দেশকালীদিতিরবাধিতম্বরপম্) জ্ঞানং (অববোধস্বরূপম্ ) অনস্তং 
(দেশ-কাল-বস্ততি: অপরিস্ছেগ্ম)) ( নিরতিশয়ং মহৎ_ভূম)। [অক্রচ, 

সত্যাদীনি ত্রীণ্যেব ব্রদ্মণঃ শ্বরূপলক্ষণানি বিজেয়ানি]। [ উক্তপক্ষণং ] 

ব্রহ্ম বেদে (বেতি--জ্ঞানাতি ), সঃ .(উক্তলক্ষপ-ত্রদ্ষবিদ) বিপশ্চিতা 

( মেধাবিনা-__সর্বজ্েন ) ব্রহ্ষণ। (ত্ন্ধাত্স্বরপেণ ) সর্ধান্ কামান্ (বিষয়ান্) 

সহ (এককালং, নতু পর্য্যায়েণ ) অঞ্গুতে (ব্যাপ্পোতীত্যঃ ), ইতি ( ইতিশব্দো- 
মন্ত্রসমাপ্ডার্থঃ )। রর ৃ 

উজমেব মন্বার্থং ুিতৃমাহ--+ত্মাৎ। ইত্যাদি । তশ্মাৎথ এতম্মাৎ 

( সত্যজ্ঞানানস্তরূপাৎ) আত্মনঃ (ব্রঙ্গণঃ সকাশাৎ) আকাশ; ( হল্মুঃ শব- 

তন্মাত্ররূপঃ) সম্ভতঃ (উৎপন্নঃ)। তশ্মাৎ আকাশাৎ বাঘুঃ (শব্দ-্পর্শগুণকঃ 

সভৃতঃ)7 বাঁয়োঃ অগ্িঃ (শব্দ-্পর্ণরূপণ্ডণকঃ সভৃতঃ)7 অগ্নেঃ আপঃ ( শব্ধ 

স্পর্শ রূপ-রসম্বতা4াঃ সম্ভৃতা3); অপ্ত্যঃ পৃথিবী ( শবম্পর্শ-রূপ-রস গন্ধগুণা 
সম্ততা)) পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ (তৃণগুল্বাস্তাঃ), ওষধীভাঃ অন্ং ( তক্ষ্যং শশ্যাদি ), 

অন্নাৎ (ভোজনতঃ রেতোরূপেণ পরিণতাৎ) পুরুষঃ (জীবদেহঃ সম্ভৃতঃ)। 

সঃ (অন্নসভূতঃ ) এষঃ ( শিরঃপাণ্যা্িমান্) পুরুষঃ বৈ ( প্রসিদ্ধো, *ব্াঁরণে 

চ) অক্ররসময়ঃ ( অনরস-পরিণামঃ)1, তশ্য ( পুরুষস্ত) ইছং (প্রপিদ্ধং 

মন্তকং) এব শরঃ; অয়ং (দক্ষিণো বাছুঃ) দক্ষিণ; পর ং (পক্ষবৎ )7 অয়ং 

(বামে বাহঃ) উত্তরঃ (বাম্ঃ) পক্ষঃ; অয়ং (দেহমধ্যতাগঃ) আত্মা 

( গ্রাধান্তাদাত্মবৎ)) ইদং (নাভেরধোভাগঃ) প্রতিষ্ঠা (স্থিতিহেতুঃ ) 

গুচ্ছং (পুচ্ছমিব)। তৎ( তন্সিন্ত্রাহ্মণোক্তে অর্থে) অপি এষঃ শ্লোকঃ 
( সংজিপ্তার্থকং বাক্যং) ভবতি ( অস্তি ) 1১1২৮ 

সুলান্মুলাদি।-[ ইতঃপূর্বে কর্মের সহিত অবিরুদ্ধ যে সমুদয় 
উপাসনা, সেই সমুদয় উপাসন! ও সে।পাধিক ব্রহ্মাদর্শন বিষয়ে কগা 

বল! হইয়াছে ; অতঃপর সর্ব্বোপাধিরহিত ব্রন্দর্শন নিরূপণের নিমিত্ত 

এই প্রকরণ আরন্ধ হইতেছে ]1-_ 

্রচ্মবিদ্ অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্ম অবগত হইয়াছেন, তিনি পরব্রহ্মকে 
প্রাপ্ত হুন। এ বিষয়ে এইরূপ একটা মন্ত্র পঠিত আছে--“দত্যং 

জআনম্ অনস্তং ক্রক্ষ/ ইতি। [সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, এই তিনটাই 

অঙ্গের স্বরূপবিশেষণ । [তন্মধ্যে ] সত্য অর্থ_-যাছার ন্বরপ কোন- 
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প্রকারেই বাধিত হয় না; জ্ঞান অর্থ চিৎস্বরূপ-__অববোঁধাত্বক, আর 
মনস্ত অর্থ দেশ, কাল ও বস্ত দ্বার অপরিচ্ছিন্ন। পরম ব্যোম অর্থ-_ 

হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধি; সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত-_সেই ব্র্ধাকে 
যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিং ( সর্বজ্ঞ ) ব্রহ্ম আ্বন্ব্ূপে সমস্ত 

কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন, অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত 

করেন ইতি । এখানেই ঘে, মন্ত্র সমাপ্ত হইল,'তাহ! জ্ঞাপনের নিমিত্ত 

“ইতি? শব প্রযুক্ত হইয়াছে । 

[ অতঃপর বর্ণিত ব্রন্মের সতাজ্ঞানাদি স্বরূপ সমর্থনের নিমিত্ত 

তাহার সর্বকারণত্ব প্রবরর্শিত হইতেছে ]। সেই এই ব্রহ্ম হইতে 

শন্দণাআবক স্থুক্ম আকাশ উৎপন্ন হইল; আকাশ হইতে শব্দ- 

ম্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ু, বায়ু হইতে শব্ম্পর্শ ও রূপ, এই ত্রিগুগবিশি্উ 
অগ্নি (তেজঃ), তেজঃ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণসম্পন্ন জল 

জল ₹ইতে "সাবার শব্দ, স্পর্শ, রূপ,, রস ও গন্ধযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন 

হইল। সেই পৃথিবী হইতে ওষধি (তৃণ লতা৷ প্রভৃতি ) উৎপন্ন 
হইল; ওষধি হইতে অন্ন--শশ্ার্দি, আহার দ্বারা শুক্রবূপে পরিণত 

সেই অন্ন হইতে আবার পুরুষ অর্থা হস্ত মস্তকাদি সম্পন্ন দেহ উৎপন্ন 
হইল। এই জন্তই এই পুরুষ অম্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম 

ব! বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শিরই শির, 
দক্ষিণ বানুই দক্ষিণ পক্ষ, ব'ম বাহুই বাঁম পক্ষ, 'দেহমধ্যভাগ আত্ম! 

(সর্বাঙ্গের প্রধান); এবং এই নাভির নিক্ষতাগস্থিত অংশই তাহার 

অবস্থিতির হেতুতৃত পুঙ্ছ। উক্ত ব্রাহ্ষণ-বাক্যোক্ত বিষয়েও এইরূপ 
একটা শ্লোক অর্থাৎ সংজ্কিপ্তার্থ বোধক বাক্য আছে ॥১1২৮॥ 

ইতি ব্রন্মানন্দবল্লী--প্রথমানুবাকব্যাখ্য। ॥১1 

স্পক্ল্র-ভ্ডাম্/হম,। সংহিতাদ্দিবিষয়াশি কর্ম্মভিরবি4ন্ধান্যপ|সনা- 

ন্াক্তানি। অনম্তরঞ্চ অস্তঃদোপাধিকমাত্মদর্শনমুজং ব্যা্তিত্বায়েণ স্বারাজ্য- 

ফলম্। নচৈতাবত|। অশেবতঃ সংসারবীজস্টোপমর্দনমন্তি। অতঃ অশেধোপজ্রব- 

বী্ন্তাজানন্ত নিরত্যর্থং বিত্,তসর্কপাধিবিশেষাত্বদর্শনার্থ মদমারত্ঠতে-_ 
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৮৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

ব্র্ষবিদাপ্োতি পরমিত্যা্দি। প্রয়োজনং চাস্ত! ত্রহ্গবিষ্যায়া অবিষ্ঠা- 

নিবৃত্তিঃ) ততশ্চ আত্যন্তিকঃ সংসাঁরাতাবঃ| কক্ষ্যতি চ-বিদ্বান্ন বিভেতি 

কুতশ্চন? ইতি । সংসারনিমিত্তে চ সতি,“অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দত” ইত্যন্থপপন্নমূ, 
“কৃতাঁরতে পুণ্যপাপে ন তপতঃ” ইতি চ। অতোইবগম্যতে অশ্মাদ্বিজানাৎ 

সর্বাআন্রহ্ষবিষয়[দাত্যন্তিকঃ সংসারাভাঁব ইতি। স্বয়মেবাহ প্রয়োজনম্ 
“্্ষবিদপ্লোতি পরম্” ইত্যাদাবেব সন্বন্ধ-গ্রয়োজনজ্ঞাপনার্থম্। নিজ্ঞতয়োহি 

সম্বন্ধগ্রয়োজনযোঃ বিস্তাশ্রবণ-গ্রহণ-ধারণাভ্যাসার্থং প্রবর্ততে । শ্রবণাদিপূর্ববকং 
স্শি 

হি বিস্তাফলম্,শ্রোতব্যে মন্তবেয। নিদদিধ্যাসিতব্যঃ” ইত্যাদিশ্রত্যন্তরেতাঃ1১ 
বঙ্ষবিৎ, ত্রদ্ষেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণম্, বৃহত্তমতান ব্রহ্ম, তহ্ধেত্তি বিজান।তীতি 

্রহ্মবিদ্, আপ্রোতি প্রাপ্রোতি পরং নিরতিশয়মূ; তদেব ব্রঙ্গ পরম্; নহান্তস্থ 

বিজ্ঞানাদন্তন্ত প্রাপ্ডিঃ। স্পষ্টঞ্চ শ্রত্যন্তরং বন্ধপ্রাপ্রিমেব ব্রদ্মবিদে দর্শয়তি-- 

“সু যো হ বৈ তত পরমং ব্র্গ বেদ, বদ্ধৈব তবতি" ইত্যাদি ।২ 

নম্থ সর্বগতং সর্বস্থ চাত্মভূতং ব্রন্ধ বক্ষ্যতি) মতো নাপ্যম্, আপ্ডিশ্চ অন্যন্তা- 
স্তেন)পরিচ্ছিষনস্ত চ পরিচ্ছিন্পেন দৃষ্টা ৷ অপরিম্দিয়ং সর্বাত্বকঞ্চ রঙ্গেত্যতঃ পরি- 
চ্িন্নবদনা আববচ্চ তন্তাপ্তিরস্থপপন্না। নায়ং দোবঃ। কথম্? দর্শনা দর্শনা ক্ষত 
আগ্তানাণ্ডে)াঃ ; পরমার্থতো ব্গন্থবপন্তণপি সতোহস্ত জীবস্ত ভূতমাত্রাক হবাহা- 

পরিচ্ছিন্নানময়াপ্থা অনদশিন প্দীসক্তচেতদঃ | ্রক্ৃতসঙ্থাপুরণস্থ আত্মনোহব্যব- 

হিতশ্যাপি বাহসন্ম্োয়বিষয়াস-্ত চিত্ততয়। স্বরূপাঁভা বদর্শনবৎ পরমার্থবক্শ্ব ব্ূপা- 

ভাবদর্শনলক্ষণয়। অবিগ্যয়। অশ্নময়াদীন্ পাহ।ন্ অনাত্বন আত্মতেন প্র“তপন্ত্বাৎ 

অন্নময়াগ্তনাত্মভ্যে। নান্যোহহমন্থীত্যতিমন্ততে । এবমবিস্তয়। আত্মভূতমপি 
ব্রহ্ম অনাপ্তং স্তাৎ1 ত্ভৈবমবিদ্ধয়৷ মনাপ্তবর্ন্বরূ্য প্রক্কতসঞ্যা পৃরণন্তাত্ম- 
নোছবিগ্তয়ানাপ্তস্ত সতঃকেনচিৎ শ্মারিতন্য পুনস্তশ্তৈব বিদ্যয়া আপ্তিরথা, 'থ| 

শরতাপদিষটস্ সর্বাত্মবক্গণ আত্মত্বদর্শনেন বিস্তপ্। তদাপ্তিরূপপস্তত এব 1৩ 

রহ্মবিদাপ্সোতি পরমিতি বাক্য হুত্রভূতং সর্বন্ত বল্লযথন্য | ব্রন্ববিদাপ্রোতি 

পরমিত্যনেন বাক্েন বেগ্ভতয়। হুত্রিতন্ত ব্রহ্মণোধনির্ধাখিতন্বরূপবিশেষস্থ 

সর্বতো ব্যাবত্ত-স্বরূপবিশেবসমর্পণসমর্থস্ত লক্ষণন্তা তিধানেন স্বরূপনিদ্ধীরণাঃ) 
অবিশেধেণ চোক্তবেদনন্ত ব্রহ্মণো। বক্ষ্যমাণলদ্ঘণস্য বিশেষেপ প্রতাগাত্মতয়। 

অনন্থরূপণ বিজেয়ত্বায়, ব্রঙ্গবিগ্তাফলঞ্চ ব্রহ্মবিদে! যৎ পরপ্রা প্তিলক্ষণমুক্তম্ 
স সুর্বাত্বভাবঃ সর্বসংসা রধর্্মাতীতব্্ষত্বরপত্ষমেব, নান্তদিত্যেতৎ প্রদর্শনায় চ 

এবা খগুদা হিয়তে--তদেবাভ্যুক্তে তি।৪ 
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তৎ তশ্মিশ্নেব ্া্মণবাকেযাক্রেতর্থে এষ ক অতথুযুক্ত। আয়।তা ৷ সত্যং জ্ঞান- 

মনন্তং ব্রদ্গেতি ব্রদ্ষণে লক্ণার্থং বাক্যম্। সত্যাদীনি হি ত্রীণি বিশেষণার্থানি 

পদাঁনি বিশেয্্ত ব্রহ্ষণঃ। বিশেষ্যং ব্রহ্গবিবক্ষিতত্বাদ্ধেছ্ঠ তয়] | বেগ্তত্বেন যতো ব্রহ্গ 

প্রাপান্যেন বিবক্ষিতম্, তন্মাদ্বিশেঘ্যং বিজ্ঞেয়ম্। অতঃ মন্মাদ্বিশেষণ বিশেষ্যত্বাদেব 

সত্যাদীন্তে কবিভক্তান্তানি পদানি সমানাধিকরণাঁনি। সন্যাদিভিস্ত্রিতিি্ি- 

শেসণৈর্বিশেষ্যমাণং ব্র্ধ বিশৈষ্কাস্তরেভো। নিদ্ধীর্যতে। এবং হি তঙ্গজ্ঞাতং 

তবতি, ষদন্যেত্যে। নির্ধা(রিতম্ ) যথা লোকে নীপং মহৎ সুগন্ধ্যৎপলমিনি।৫ 

নন্ু বিশেষ্যং বিশেবণান্তরং ব্যভিচরদ্বিশেষ্যাতে, যথ। নীলং রক্তধেশাৎ্পলমিতি। 

যদ্দ1 হি অনেকানি দ্রধ্যাঁণ্যেকজাতীয়ানি অনেকবিশেষণধোগীনি চ,তদা বিশেষণ- 

যার্থবত্বম্; ন হেকম্মিনের বস্তনি, বিশেষণান্তরাযোগাত্ড যথা অসাবেক আন্দিত্য 

ইতি, তথ! একমেব ব্রহ্গ। ন ব্রঙ্গান্তরাণি, থেত্যো। বিশেষ্তেত। নীলোত্পলবৎ। 

ন ) লক্ষণার্থত্বাদ্বিশেষণানাম। নায়ং দোষঃ। কম্মাৎ? লক্ষণার্থপ্রধানাঁনি বিশে- 

ষণানি, ন বিশেষণপ্রধানান্তেণ। কঃ পুনর্ণক্ষণলক্ষ্যয়োর্ব্বখেষণবিশেষয়োর্বা 

বিশেষঃ? উচ্যতে--সঙ্জাপুয়ত্য এব নিবর্তকনি বিশেষণানি বিশেম্বন্, 

লক্ষণং তু সর্বত এব, যখা৷ অবকাশ প্রদাত্রাকামিতি। লক্ষণার্ঘধ বাক্যমিত্য- 
বোচাম ॥৬ 

সত্যাদ্বিশব! ন পরম্পরং সন্বধ্যন্ধে, পরার্থত্বাৎ । বিশেষ্তার্থ| হি তে; অতএব 

একৈকো। বিশেষণশব্দঃ পরম্পরং নিরুপেক্ষে। ব্রহ্মশবেন সম্বধ্যতে-_সত্যং ব্রহ্ম, 

জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ত্রদ্মেতি । সত্যমিতি--যদ্রপেণ যন্নিশ্চিতং, তদ্রপং ন ব্যতি-. 

চরতি,তৎ সত্যম। যদ্রেপেণ ষৎ নিশ্চিতং, তদ্রপং ব্যতিচরৎ তদদনৃত মিত্যুচযতে। 

অতো] বিকারোহনৃতম্, “বাচারস্তণং বিকারে! নামধেয়ং মুভিকেত্যেব সত্যম্”) * 

এবং সদ্েব সত্যমিত্যবধারণাৎ। অতঃসত্যং ব্রহ্ধ' ইতি ব্রহ্ম বিকারান্নিবর্তযনতি। 

অতঃ কারণত্বং প্রাণ্ডং ব্রহ্মণঃ ।৭ 

কারণন্য চ কারকত্বম্, বস্তত্বাৎ মৃদ্দচিদ্রপতা চ রা; অত ইদমুচ্যতে__ 

জঞানং ব্রন্ধেতি। জানং জপ্তিরববোধঃ_-ভাঁবসাধনে| জঞানশন্ধঃ। নতু জ্ান- 

কর্তৃ, ব্রক্ষবিশেষণত্বাৎ সত্যানস্তাত্যাং সহ। *নহি সত্যতা অনস্ততা 6 জ্ঞান- 

কর্তৃত্ব সত্যুপপস্ভেতে । জানকর্তৃত্বেন হি বিক্রিয়মাণং কথং সত্যং তবেৎ। 

অনহঞ্চ? যদ্ধি ন-কুতশ্চিৎ প্রবিভজ্যতে। তদনন্তম। জ্ঞানকর্থৃতে চ জেয়-* 

জ্ঞানাত্যাং প্রবিভক্ত মিত্যন্স স্তত। ন স্তাৎ। “যত্র নান্তন্ব ভ্রামাতি স তৃমা। অথ 

ষত্রান্ততিজানাতি তদরম* ইতি শত্যস্থরাৎ। “নান্তত্বিজানাতি” ইতি বিশেষ- 



৮৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ | 

প্রতিষেধাৎ আআআনং বিজানাতীভি চেৎ; ন; ভূম-লক্ষণবিধিপরত্াদবাক্যনী। 

“ত্র নান্তৎ পশ্ঠতি” ইত্যাদি ভূয়ে! লক্ষণবিধিপরং বাক্যম। ষথীপ্রসিদ্ধমেব 

অন্টোইন্তৎ পশ্ঠতীত্যেতদুপাদায়, ষত্র তন্নাস্তিঃ স ভূমেতি তূমন্বরূপং তত্র 

জ্ঞাপ্যতে। অন্থগ্রহণন্ত প্রাপ্তপ্রতিষেধার্থতবানন স্বাত্মনি ক্রিয়াস্বিত্পরং বাক্যম্। 

স্বাতমনি চ তেদান্তাবাঘিজ্ঞানান্থুপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ বিজ্ঞেয়তে জান্রভাবপ্রসঙগ:ঃ 

জেয়ত্বেনৈব বিনিযুাঞ, ॥৮ | 

এক এবাত্বা জেয়দ্বেন জাতৃত্বেন চোতয়থ। ভবতীতি চেং; ন 7 যুগপদনংশ- 

ত্বাংখ। নহি নিরবয়বস্ত যুগপজ জেয়-জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ। আত্মনশ্চ ঘটাদি- 

বধধিজেয়তে জানোৌপদেশানর্থকাম। ন হি ঘটাদিবৎ প্রপিদ্ধন্ত জানোপদেশো- 

হর্থবান্। তন্মাৎ জ্ঞাতৃতে সঙি আনন্ত্ানুপপত্তিঃ ৷ সন্মাতরত্ব্চান্বপপন্নং জান- 

কর্ৃত্বাদিবিশেষবন্ধে সতি ; সনমাতত্ব্চ সতাম্. “তৎ সত/ম্” ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। 
তন্মাৎ সত্যানন্তশব্বাভ্যাং সহু বিশেষণত্বেন জ্ঞানশবন্য গ্রয়োগাতাবসাধনো 

জ্ঞানশবঃ। “গানং ব্রক্ধ” ইতি কর্তৃত।দিকরকনিবৃত্তার্থং মৃদাদিবদ চিদ্রপত।- 

নিবৃত্যর্থঞণ প্রযুজ্্যতে। প্জানং ক্ষ” ইতি ঝুনাৎ প্রাপ্তমন্তবত্ধম, লৌকিকন্য 

জানন্তান্তবন্বদর্শনাৎ। অতন্তনরিবৃত্যর্থমাহ-_-অনস্তমিতি 1৯ 

সত্যাদীনামনৃতা দিধর্শনিবৃত্তিপরত্ব/্ বিশেষ্স্ত চব্রঙ্গণ উৎপলাদিবদ্ী সিদধ- 

ত্বৎ__“মৃগতৃষ্ণান্তসি নলাতঃ থপুষ্প-কৃতশেখরঃ। এষ বন্ধ্যাস্থুতো যাতি শশশূদ্গ- 

ধনুধ'র১”ইতিবৎ শূন্তার্থ তৈব প্রাপ্ত। সত্যা্দিবাক্যস্তেতি চে? ন; লক্ষণার্থতাৎ। 

বিশেষণত্বেহগি লতিদীনাং লক্ষণার্থপ্রাধান্তমিত্যবোচাম | শুন্যে হি লক্ষ্যে 

অনর্থকং লক্ষণবচনম্। অতঃ লক্ষণার্থনবান্মন্তামহে-ন শূন্তার্থতেতি | বিশেষণার্থ- 

ব্বেহপি চ, সত্যার্দীনাং স্বার্থাপরিত্যাগ এব। শুন্তার্ঘত্বে হি সত্যাদ্শব্দানাং 

বিশেয্যনিয়স্তত্বান্ুপপতিঃ। সত্যাস্তর্থৈরর্ধবন্ধে তু তদ্িপরীতধর্শববত্ত্যো। বিশে- 

য্যেভ্য। ব্রহ্মণো বিশেয্ন্থ নিয়ন্ত,ত্বমুপপন্ভতে । ব্রদ্মশকোহপি স্বার্থেনাথবানেব। 

তত্র অনস্তশবকঃ অন্তববপ্রতিবেধহ্ারেণ বিশেষণম্) সত্য-জ্ঞানশক তু স্থার্থ- 

সমর্পণেনৈব বিশেষণে ভবতঃ 1১০ 
'তক্মান্ব। এতস্থাদাত্মনঃ' ইতি ব্রদ্ধণ্যেবাস্থশষ প্রয়োগাৎ দেদিতুরাকৈব বর্গ । 

“এতমানক্গময়মাত্মানমুপসওক্রামতি” ইতি চ আত্মতাং দর্শসতি | ততপ্রবেশাচ্চ) 

“তৎ সুই তদ্দেবানুপ্রাবিশৎইতি চ তন্তৈব জীবরূপেণ শরীর প্রবেশং দর্শযতি | 

অস্ভে। বেত: স্বরূপ ব্রদ্ধ। এবং তি আযান কর্তৃবস্/'লামা জ্ঞাতাঃইতি 

হি প্রসিদ্ধদ। “সোহকানযত' ইতি চ কাষিনে জানকর্তৃ্রসিি:) অতে| 
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জ/নকর্তৃতবাজ জপ্ডিত্্ধেত্যযুক্তম্। অনিত্যত্বগ্রসঙ্গাচ্চ; যদি নাম'জপ্তিজ্ঞানমিতি 
ভাবরূপত ব্রহ্গণঃ, তদাপ্যনিত্যতং প্রসজ্যেত ) পারতন্তরঞ্চ ) ধাতর্থানাং কারকা- 

পেক্ষত্বাৎ ; জ্ঞানঞ্চ ধাত্বর্থঃ; অতোহস্য অনিত্যত্বং পরতন্ত্রতা চ। ন; স্বরূপ 

ব্যতিরেকেণ কার্য্যস্বোপচারাৎ। আত্মনঃ স্ববপং জ্ঞপ্তিঃ, ন ততে। ব্যতিরিচ্যতে ) 

অতো নিট্যিব। তথাপি বুদ্ধেরপাধিলক্ষণায়াশ্চক্ষুরাদিঘারৈর্কষয়াকারপরি. 
'ণামিস্ত] যে শবদাগ্ভাকারাবতাঁসা:, তে আত্মবিজানস্ত বিষয়তুতা উৎপন্তমানা 

এবাত্মবিজ্ঞানেন ব্যাপ্ত উৎপদ্যন্তে। তম্াদাআবিজানাবণ্ান্তা্চ তে বিজ্ঞান- 

শববাচ্যাশ্চ ধাবর্থভূতাঃ 'আত্মন এব ধর্ম বিক্রিয্বারূপ। ইত্যবিবেকিভিঃ পরি- 
বল্লযন্তে ।১১ 

ষন্ ব্রঙ্গণো! বিজ্ঞানম্, 'তৎ সণিতৃপ্রকাশবদগ্যষ্ত্ববচ্চ ব্ষস্বরূপা ব্যতিরিক্তং+ 
স্বরূপমেব তৎ। ন তৎকারণান্তরসব্যপেক্ষম, নিত্যন্বরূপত্বাৎ, সর্বভাবানাং চ 

তেনাবিভক্তদেশকালত্বাৎ কালাকাশাদিকারণত্বাৎ নিরতিশয়হন্মত্বাচ্চ। ন 

তশ্যান্তদ্ববিজ্ঞেষ্ং হুল্মং ব্যবহিতং বিপ্রবষ্টং তৃতং ভবঘুবিস্তত্বা অন্তি। তম্মাৎ 
সর্বডং তঘন্ধ। মন্ত্র্ণাচ্চ_“অপাণিগাঁদে! জবনো গ্রহীত। পশ্ত্যচক্কুঃ স 

শৃণোত্যকর্ণঃ। সবেস্তি বেছ্ং নচ তন্তাস্তি বে তমাহুরগ্র্ং পুরুষং মহাস্তম্ঃ। 

ইতি। “ন হি বিজ্ঞাতুর্কিজাতের্বিপরিলোপো! বিষ্যতেহবিনাশিত্বাৎ, নতু 
তর্ৃদ্বিতীয়মন্তি' ইত্যাদিশ্রতেশ্চ। বিজ্ঞতৃম্বরূপাব্যতিরেকা করণাদি 

নিমিত্তানপেক্ষত্বাচ্চ ব্রন্ষণে জ্ঞানস্বরূপত্বেপি নিতাত্বপ্রসিদ্ধিঃ; অতো নৈব 

ধাত্ব্থস্তৎ, অক্রিপ্নারূপত্বাৎ (১২ 

মত এব চ নজ্ঞানকর্ত; তন্মাদেবচন জানশনববাচামপি কৃ ৷ তথাপি 

গুদাভাসবাচকেন বুদ্ধিধর্মবিশেষেণ জ্ঞানশবেন ততপক্ষ্যতে ১ নতু উচাতে, শব- 
্রবৃত্তিহেতু-জাত্যা দিধন্রহিতত্বাৎ। তথ! সত্য-শবেনটুপি সর্ববিশেষ প্রত্যন্ত মিত- 

শরূপতাদ্ব্রন্মণঃ বাহসত্তাসামানবিষয়ে সত্যশব্দন লক্ষ্যতে--সত্যং ব্রচ্দেতি ) 

নতু সত্যশববাচ্যং ব্রদ্দ। এবং সত্যাদিশব| ইতরেতরসন্নিধানাদন্টোন্ত- 
নিয়ম্যনিয়ামকা: সন্তঃ সত্যাদিশব্ববাচ্যান্লিবর্তকা ব্রহ্ণঃ লক্ষণার্থাঞ্চ ভবস্তীতি। 

অত: সিদ্ধম্ “যতে! বাঁচো নিবর্তন্তেতপ্রাপ্য মনস। সহ” “অনিরুক্তেনিলয়নে” 
ঈতি চাঁবাচ্যত্বম্, নীলোৎপলবদবাক্যার্থতবঞ্চ ব্রহ্মণঃ | ১৩ 

তদ্যধাব্যাখ্যাতং ব্রচ্ম ষে৷ বেদ বিজানাতি, নিছিতং স্থিতং ওগুহায়াম্ 

গুহতেঃ সংবরণাথন্ত-_নিগৃঢ], অন্তাং জানজেয়জঞাতৃপদার্থ। ইতি গুহা বৃদ্ধি: 
গঢ়াবন্তাং ভোগাপবর্গোপুকুষার্ধাবিতি বা, তন্তাং পরমে প্রকে বোমন্ ব্যোয়ি 
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আকাশে অব্যারতাখো ; তদ্ধি গরমং বোম, “এতশ্িন্ ধ্বগ্ষরে গাগর্যাক1শঃ* 

ইত্যক্ষরসন্িকর্ষাৎ ; *গুহায়াং ব্যোমন্? ইতি বা সামানাধিকরণ্যাদব্যাক তাকাশ- 

মেব গুহা) তন্রাপি নিগৃঢ়াঃ মর্বে পদার্থাসত্িযু কাগেষু, কারণত্থাৎ হুক তরতবাচ্চ 
তাস্বরস্তণিহিতং বঙ্গ। হার্র্মেব তু পরমং ব্যোমেতি হ্যাধ্যমৃ, বিজ্ঞানাঙ্গত্বেন 

ব্যোয়ো বিবক্ষি্ত্বাৎ | “যে বৈ স বহির্ধ পুরুষাদাকাশে! যষে। বৈ সোহন্তঃ- 

পুরুষ আকাশঃ যোহয়মন্তহ্দয় আকাশঃ?' ইতি শ্ত্যন্তরাৎ গসিদ্বং হার্দগ্য 

ব্যোয়: পরমত্বমূ। তন্দিন্ হার্দে ব্যোস্রি যা বুদ্ধিগুহা, তন্যাং নিহিতং ব্রহ্ম 
তথযাবত্ত্য। বিষিতয়োপলভ্যত ইতি। ন হন্তথ| বিশিষ্টদেশকালসন্বন্ধোইপ্তি 

্রন্ষণ:) সর্বগতত্বান্নিরবর্বশেষত্বাচ্চি।১৪ 
স এবং ত্রদ্ধ বিগ্জানন্;) কিম? ইত্যাহ-অগুত্ে ভূঙক্তে সর্ধান্ 

নির্বিশেষান্ কামান্ কাম/তোগানিত্যর্থ | কিমন্মদাদিণৎ পুত্রনব্গাদীন্ 
পর্ধ্যায়েণ? নেঠ্যাহ-সহ যুগপদু একক্ষণোপাবঢ্ানেব একফোপলব্ধ্য। 

স্বিতৃ প্রকাশব্লিত্যয় ব্রক্মগর্ূপাব্যতিবিক্ন্না, যামবোচাম “সত্যং জ্ঞানম্” 

ইতি। এতত্তদুচাতে _ব্রন্ষণা সহেতি। ক্রক্গতৃতো বিঘবান্ ত্রহ্প্রূপেণৈব 
সর্বান্ কামান্ সহাখতে) ন 'তখা, যথোপাধিকৃতেন স্বরূপেণাত্মনে। 
জলমূর্ধ্যকাদিব্ প্রতিবিষ্বভৃতেন সাংদারিকেণ ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষাংশচক্ষুরাদি- 

করণাঁপেক্ষাং্চ সর্ধান্ কাষান্ পর্ধ্যাযেণাক্সতে লৌক$। কথং তহি? 
যথোক্তেন প্রকারেণ সর্বজ্ঞেন সর্বগতেন সব্াস্বন। নিন্যব্রদ্ধাত্ ব্ূপেণ 

ধর্মাদিনিমিন্তানপেক্গাং্ক্ষুরাদিকরণানপেক্ষাংস্চ সর্বান্ কামান্ সহাঙ্গুত- 

ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিতা। মেধাবিন। সর্বজন ৷ তদ্ধি বৈপশ্চিত্যম্। যু সর্বন্ত্বম্। 

তেন সর্বৃজদ্বরূপেণ ব্রহ্গণা। অশ্ঈত ইতি । ইতিশবো! মন্ত্রপরিসমাপ্তার্থ: 1১৫ 
সর্ব এব বশ্ল্যর্ঘঃ "ব্রন্ধবিদাপ্রোতি পরম” ইতি ব্রাঙ্ণবাক্যেন স্ত্রিতঃ। 

সচ হুত্রিক্ষোহ্্থ: সংক্ষেপতে| মন্ত্রে ব্যাখ্যাতঃ) পুনন্তন্যৈব বিস্তরেণার্থনির্ণমঃ 

কর্তব্য ইতুযন্তরস্তঘত্তিস্থানীযে| গ্রন্থ আরভ্যতে _তন্মাদ্বা এতস্মাদিত্যাদি। 
তত্র চ সত জানমনন্তং বর ইতুক্তং মন্ত্রাদৌ ; তৎ কথং সত্যমনন্তঞ্চেত্যত 

আহ--ত্রিবিধং ছি আনন্তযং_দেশত$ কালতো! বস্ততপ্চেতি | তদধথ! দেশতো- 

ইনন্ত আকাশঃ; ন হি দেশতন্তস্ত পরিচ্ছেদোহস্তি। ন তু কালতশ্চানন্ত্যং 

বস্ততশ্চাকাশস্ত । কল্মাৎ? কার্যাবাৎ। নৈবং ব্রহ্ষণ আঁকাশবৎ কাল- 

তোহপ্যন্তবন্বম, অকার্ধ/তাৎ। কার্ধ্যং হি বত কালেন পরিচ্ছিগ্ভতে ; 

আকার্ধযঞচ ব্রদ্দ। তন্মাৎকালতোহস্তযানন্ত্যমূ। তথা বন্ততঃ ৷ কথং পুর্ব 



ব্রঙ্মানন্দবলী | ৮৯ 

স্তত আনন্তাণ ? সর্বানন্ততাৎ। ভি্ং ছি বন্ত বন্ধন্তরহ্তাস্তে। ভবতি ; বন্ধবনতর- 

বুদ্ধিতি গ্রসক্াঘত্বত্তরাস্নিবর্ততে । যতো যন্ত বুদ্ধেনিবৃত্ি, স তশ্তাঞ। 

তদ্যথ| গোত্ববুদ্ধিরশ্বত্বাৎ নিবর্ততে, ইত্য্বত্বাস্তং গোত্বম্__ইত্যন্তবদেব ভবতি। 

সচান্তে ভিন্নেষু বস্তু দৃক; নৈবং ব্রদ্ধণে। তেদঃ| অতে। বস্ততোহগ্য।- 

নম্ত্যমূ।১৬ 

কখং পুনঃ সর্বানন্তং বর্ষণ ইতি? উচ্যতে-_সর্ববস্তকারণত্বাং । 

পর্কেষাং ছি বস্তনাং কালাকাঁশাদীনাং কারণ ব্রদ্ধ। কার্ধ্যাপেক্ষয। 

বন্ততোংস্তবত্বমিতি চেৎ$ ন অনৃর্তত্বাৎ কার্্যস্ত বস্তনঃ। নি কারণ- 

ব্যতিরেকেণ কার্ধ্যং নাম বস্ততোহগ্তি, বতঃ কারণবুদ্িরির্ভেত) “বাচারস্তণং 

বিকারো৷ নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সঠাম্” এবং 'সদেব সত]ম্' ইতি হ্রত্যন্তরাৎ। 

তন্মা্দাকাশাপ্দিকারণত্বাৎ দেশতস্তাবদনত্তং ব্রদ্গ । আকাণে। হনন্ত ইতি প্রসিদ্ধং 

দেশতঃ) তস্তেদং কারণম্। তন্মাৎ [সন্ধং দেশত আত্মন আনস্তযমু। নহি 

অসর্বগতাৎ সর্বগতমুৎপদ্যমানং লোকে কিকিদস্ততে। অতে। নিরতিশয়- 

মাখন আনন্ত্যং দেশতঃ। তথ| অবধর্ধ্ত্বাৎ কালতঃ:; তত্তিশনবন্স্তরাতাবাচ্চ 

বন্ততঃ; অত এব নিরতিশয়সত্যত্ম্ ।১৭ 

তম্মাদিতি মৃলবাক্যহত্রিতং ব্রদ্ধ পরামৃঞ্তে ) এতম্মার্দিতি মন্ত্রধাকোন 

অনন্তরং যথালক্ষিতম্। বযহন্ধ আদৌ ব্রাঙ্গণবাক্যেন সথঞিতম্। চ্চ “লত্যং 

জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যনস্তরমেব লক্ষিতম্, তন্বাদে তন্মাঘন্ণ আত্মন আত্মশবা- 

বাচ্যাৎ; আত্মা হি তৎ সর্বন্ত ) “তৎ সত্যং স আত্ম” ইতিশ্রত্যস্তরাৎ; অতো! 

ব্রহ্ম আয্মা। তম্মাদেতন্যাঘদ্াণ আত্মস্বরূপাৎ আকাশ: সম্ত,তঃ পমুৎপন্নঃ। 

আকাশে। নাম শবগুণঃ 'মবকাশকরে। মূর্ব-দ্রব্যাণাম্।, তন্মাদাকাশাৎ স্বেন 

পর্শগুণেন, পৃর্বেণ চ আকাশগুণেন শবেন দ্বিগুণে! বায়ু) ৪,ত ইত্যনু বর্তৃতে। 

বায়োশ্চ খ্বেন বপগুণেন পূর্বাভ্যাঞ্চ ভ্রিগুণঃ অগ্িঃ সম্ভতঃ। অগ্নেশ্চ শ্বেন 

রসগুণেন পুর্বৈশ্চ ব্রিভিশ্চতুগুণা আপঃ সম্ত,তাঃ। মন্তাঃ স্বেন গন্ধগুণেন 

পূর্বৈশ্চ চতুর্ভিঃ পঞ্চগুণ! পৃথিবী সগতা। পৃথিবা। ওষধয়ঃ | ওষধিত্যঃ 

অল্নমূ। অক্নাং রেতোপপেণ পরিণতাৎ পুরুষঃ শিরঃপাণ্যাদ্যকতিমান্।১৮ 

স বৈ এব পুরুষঃ অন্রসময়ঃ অন্নরসবিকারঃ) পুরক্রধাক্কতিভাবিতং ছি 

সর্কেভ্যোইগেভ্যপ্তে গঃসন্ত,তং রেতো| বাঁজম্। তন্মাদ্ ষে। জাতে; সোংপি তথ! 

পুরুষাকতিরেব স্তাঁৎ ) র্বগাতিনু জারনমানান।ং জনকারতিনিনমদর্শন।ৎ। 

সর্কেষামপ্যন্ররসবিক রদ ব্রদ্গবশ্ন্ধে চাবিশিষ্টে) কন্মাৎ পুক্ুব এব গৃহ্তে ? 

১২ 



৯৩ তৈত্তিরীয়োপনিষদূ। 

প্রাধান্তাৎ। কিং পুনঃ প্রাধান্মূ ) কর্শজনাধিকারঃ| পুরুষ এব হি শক্তত্বা- 

দর্ধিত্বাদ্ অপর্যদ্ততবাচ্চ কর্ণজানয়োরধিক্রিয়তে, “পুক্ুষে ত্বেবাবিস্তরামাত্মা, স 
হি গ্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমে। বিজ্ঞাতং ব্দতি, বিজ্ঞাতং পশ্ঠতি, বেদ শ্বস্তনং বেদ 

লোকালোকো, মর্ত্যেনামৃতমীক্ষতীত্যে বং সম্পন্নঃ ; অথেতরেষাং পশুনামশনায়া- 
পিপাগে এবাভিবিজ্ঞানহ্” ইত্যাদিশ্রত্যন্তরদর্শনাৎ 1১৯ 

স ছি পুরুষঃ ইহ বিদায় অন্তরতমং বরহ্ধ মংক্রাময়িতুমিষ্টঃ; তস্য চ বাহাকার- 

বিশেষেঘনাত্মস্থ আত্মভাবিত। বুদ্ধিঃ ধিনা আলম্বনবিশেষং কঞ্চিৎ সহসা অস্তর- 

তমপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা চ কর্তমশক্যেতি দৃষ্টশরীরাত্মসামা নত কলপনয়! 
শাখাচন্দ্র-নিদর্শনবদস্তঃ প্রবেশয়ন্নাহ - তস্তেদমেব শিরঃ|২* 

তন্ত অন্ত পুকুষন্ত।ব্নরসময়স্ত ইদমেব শির; প্রসিদ্ধম। প্রাণময়াদিঘ- 
শিরসাং শির্বদর্শনাদিহাপি তত্সঙ্গে। মা ভূদ্দিতি ইদমেব শির 
ইত্ুচ্তে। এবং পক্ষা্দিযু ফোজনা। অয়ং দক্ষিণে! বাঃ পূর্বাভিমুখন্ত, 
দক্ষিণঃ পক্ষঃ; অয়ং সবো। বাঃ উত্তরঃ পক্ষঃ। অয়ং মধ্যমে!। দেহভাগঃ 
আত্মা অঙ্গানাম্ “ মধ্যং হেষামঙ্গানামাত্ম” ইতিশ্রুতেঃ | ইদমিতি নাভেরধস্তাদ্ 
যদজ্জম্, তৎ পুচ্ছং গ্রতিষ্ঠ।। প্রতিতিষ্ঠতঠনয়েতি গ্রতিষ্ঠ। পুচ্ছমিব পুচ্ছন্ 
অধোলম্বনসামান্ত।ৎ, যথ! গোঃ পুচ্ছম্। এতৎ প্রন্কত্যোন্তরেতাং প্রাণময়া দীনাং 

রূপকতপিদ্ধিঃ, ম্যানিষিক্তদ্রততা্ গ্রতিমাবৎ। 'দপ্যেষ শ্লোকে। ভবতি। তৎ 
তণ্যিম্নেবার্ধে ব্রাহ্মণোক্তে অয়ময়াত্মপ্রকাশকে এষ ক্লাকঃ মন্ত্রো তবতি ১।২৮। 

ইডি ব্রঙ্গানন্দবনল্লী-_ গ্রথমানুবাকভাষ্যম্ ॥১। 

ভাম্যান্ু্ীন। যাহা কর্ণের বিরুদ্ধ নয়। এমন উপাসনাসমূহ 

প্রথমতঃ সংহিতা? প্রতৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়। কথিত হইয়াছে) অনন্তর 
ব্যান্ধতি ঘবারা গ্বারাজ্য ফলজনক সোপাধিক অ।যুদর্শনও উক্ত হইয়াছে । কিন্ত 

শুধু ইহাতেই সংসার-বীজভূত অবিষ্ভার সম্পূর্ণভাবে খিষর্দন কর! সম্ভব হয় ন। 
অতএব সর্বানর্থের বীদতুত অজান-নিবৃত্ির জন্য সর্ষোপাধিবিবর্জিত 

নির্বিশেষ' আত্-ঘর্শন নিরূপণার্থ এই প্রকরণ আরব হুইতেছে-+রহ্ধবিদধ 
আগ্মোতি পরম? ইত্যাদি । 



ব্র্গীনন্দবন্লী । ৯১ 

এই বর্ণশীয় বরহ্ষবিদ্বার প্রয়োজন হইতেছে _অবিষ্কার নিবৃত্তি (১7 তাা 

হইতেই আত্যন্তিক সংসারনিবত্তি অর্থাৎ চিরকালের জন্য জন্মমরণপ্রবাছ 

থামিয়া যায়। শ্রুতি নিজেও বলিবেন-_'বিদ্বান্ (ব্রঙ্মবিদূ পুরুষ) কোথ। 

হইতেও ভয় পান না' ইতি। সংপারক্ূপ কারণ বিস্তমান থাকিতে অভয় 
প্রতিষ্ঠ। লাভ কর! সম্ভবপর হয় না। আরও কথিত আছেষে, “কতাক্কত ৭1 পুণ্য 

পাপ তাহাকে সন্তাপ দেয় নাঃ । ইহ হঈতে বুঝা যাইতেছে যে, সর্বাত্মক বর্গ 

বিষয়ক এই বিজ্ঞান (সাক্ষাংক।রাত্মক জ্ঞান) হইতেই আত্যন্তিকভাবে সংসার- 

নিবত্তি হইয়া দাকে। প্রথমেই শাস্ত্রের সম্বন্ধ ও প্রয়োজন প্রকাশ কর! 

আবশ্তক ; এই জন্ত শতি নিদেই '্রদ্ষবিদু আপ্লোতি পরম এই বাকান্ধারা 

প্রয়োজন (ব্রহ্গজ্ঞানের ফল) বলিয়ার্দিয়াছেন (২)। প্রয়োজন ও শাস্তর- 
পপি াাপিশীিপাশীগ ৩ ২ ০০ ািপাশপাপাাপপপীাশাপ্পাশাপস্াাশাীশি ৮ শশী শী শি ৮০৮ ৮ শশশিশি 

(১) তাৎপর্ধ্য--নম্থু বখ! 'আগ্োতি ম্বারাজাহ্। ইত্যপরবিদ্যাফ জমুক্তং সংসারগোচরজেব, 

তথা গরবিদ্তাফলমপি “সোগ্রতে সর্ববান্ কামান ইতি সর্বববিষর-সাধ্যানানন্দাম্ সংসারগো্ঠরা- 
নেষ দর্শয়িষ্যতি, কখমাত্যন্তিকঃ সংসার1স্তীবঃ? ইতাত্ আহ-_-প্রয়োজনং চাশ্তাঃ ইতি | সর্ব্বক(ম- 

পদেন নিরতিশয়ানম্দাভিবাক্তিবিবঙক্ষিত| | সাচ ম্বতাবানন্দ(নতিবাক্তিরপ। বিদ্যা মিধতিরেব, 

ইতি ন সংলারগোচরং ফলমমিতার্থ;। ( জানন্দগ্িরিককৃত টীক1)। 
র্ার্থ এই যে, পূর্ধ্বে কথিত অপর বিষ্তার ফলনির্দেশের সময় যেমন প্বারাজয (্্ 

রাজ্য) ফল কথিত হইয়াছে, তেমনি এইখানে পরবিদ্তার ফলনির্দেশের স্থলেও থে, 
তিনি সমস্ত কাম ভোগ করেন? বল! হইয়াছে, তাহাও নিশ্টয়ই সাংদারিক কোন প্রকার উৎকৃষ্ট 
ফল হওয়াই সম্ভব এবং যুক্তিযুন্ত। এই আশঙ্কা-নিরাসের জন্য ভাষ্যকার 'প্রয়োজনং 
চন্ঠাঠ বলিয়! আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্তিকেই পরবিগ্যার মুখ্য প্রয়োজন ঝ| ফল বলিয়! দিয়াছেন । 
অপর শ্রুতিতে যে “দর্ববান্ কাষান্” কথা আছে, সেই কাম শঙের অর্থ বিষয়ানদদ নঙচে, 
পরস্ত ন্বয়গাঁনন্দের অভিবাক্তি-বাধক যে, অবিষ্যা, সেই আঁবগ্যানিয়সন দ্বারা মিরতিশয 
ত্বরপানল্সাতিব্যজি, তাহাই মোক্ষ, এবং তাহাই ব্র্গবিদ্তার মুখ্য ফল বা প্রয়োর্ন। অধচ 
সেই নিবৃত্তি কখনই সংসারগোচয় ফল হইতে পারে না। অতএব সংসারনিবৃত্তিই পর বিদ্যার 
প্রঃ্ত ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। রি 

(২) তাংপর্ধয--এই প্রকরণের গ্রতিপ।দ্য ব1 বিষয় হইতেছে ব্র্গ-বিদ্তা ; তাহার ফল ব 
প্রয়েজন-_আত্যন্তিক সংসারনিবৃত্ি। উক্ত ফল ও যিষয়ের সহিত সাধ্য-সাধনতাৰ সন্বস্ব। 
আত্ান্তিক সংসারনিবৃত্তি হইতেছে সাধ্য, আর পর! বিদ্তা হইতেছে তাহার, সাধন | 
নির্বাহক। গ্রন্থের প্রথমেই বিষয়, সপ্বপ্ধ ও গুয়োজন নির্দেশ করা আবশ্টীক ; নটঠেখ বিধেচক 
লোকের সেযণ গ্রন্থশিক্ষায় প্রবৃত্তি জঙ্গে ন। এই জন্তু শাস্রফারগণ বলিয়াছেন-সএজঞাতী 9 
জাতসখদ্বং আডুং পোড়া প্রবর্ততে। গ্রস্থাযৌ তেন বক্তব্য; সন্বঘধঃ সপ্রয়োজন:" ইতি । 



৯২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ । 

প্রতিপাঞ্ঘ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিজাত থাকিলেই লোকে তানৃশ বিস্তার 
শ্রবণ, গ্রহণ, ধারপ ও তাহার অভ্যাসে প্রত্বত হইয়া থাকে। “আত্মাকে শ্রবণ 

করিবে, তদ্বিষয়ে মনন করিবে ও নিদিধ্াসন করিবে ইত্যাদি অন্ত শ্রুতি 

হইতেও জানিতে পারা যায় ষে, অগ্রে শ্রবণাদি করিতে হয়, পশ্চাৎ বিস্বাফল 

লাভ হয় ।১ 

'ঙ্গবিদ” বর্গের লক্ষণ পরেই বলা হইতেছে। তিনি সর্বাপেক্ষা অতিশয় 
বৃহৎ বলিয়। ব্রহ্ধ; তাঁহাকে বিশেষ ভাব জানেন বলিয়। ্রঙ্গবিদ 7 “মাপ্রোতি' 

অর্থ--প্রাণ্ত হন) পর অর্থাৎ নিরতিশয় (যাহা অপেক্ষা মহৎ নাই), 
[ তাহ। গ্রাণ্ত হন ]। উক্ত ব্র্ছই এধানে পর? শব্ধের অর্থ; কেন না, এক 

বস্তর জানে কখনই অন্য বস্ত গ্রাণ্ত হওয়! যাঁয় না। অপর শ্রুতিত স্পট্টাক্ষরেই 
ব্রঙ্গবিদের ব্রঙ্গপ্রপ্তি ফল প্রদর্শন করিতেছেন-_-যে লেক সেই পর ব্রহ্ষকে 
জানে, সে ব্রঙ্ধই হয়', ইত্যাদি।২ 

ভালকথা। পরে বলা হইবে যে, ত্রহ্গ সর্বগত ও সকলের আত্মন্বরূপ) তবে 

তাহা জার আপ্য (প্রাপ্য) হয় কির্ূপে?_.কোন একটা পরিচ্ছিন্ন বন্তরই 
অপর পরিচ্ছন্ন বস্তর সহিত প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়! যায়। ব্রহ্ম যখন 
অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বাত্মক, তখন পরিচ্ছন্ন :ও অনাত্ম বস্তর (গৃথক্ বস্তর) ন্যায় 

তাহার প্রাপ্তিত যুক্তিযুক্ত হয় না। না, এদেষ হইতে পারে না। কেন? 

যেহেতু ব্রদ্ধের যে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, তাহ! কেবল দর্শন ও অদর্শন-সাপেক্ষ 
মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, এই জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রক্গত্বরূপ হইলেও, 
ভূতমাত্রা ধার! অর্থাৎ ক্ষিত্যার্দি ভূতাংশ ঘবার! যে, বাহু ( অনাত্মভৃত ) 
ও পরিচ্ছি্ অরদয়াদদি আবরণ মির্শিত হয়, সেই আবরণীভৃত অন্নষয় 
দ্বেহপ্রস্ৃতিতে আত্মদৃষ্টি করায় তাহাতেই তাহার চিত্ত আস্জ বা অনুরক্ত 

হইয়া থাকে । যেমন ['দশমঃ ত্বষপি' স্থলে ] প্রর্বভ দশম সংখ্যার পূরণ-_দশম 
ব্যক্তি নিজে সপ্লিহিত থাকিয়াও আপনার অন্য সম্্েনপূয়ণে অর্থাৎ অন্য 
ব্যকিতে দশম সংখ্য! নির্ধারণে ব্গ্রতানিবন্ধন গ্বরূপাভাব দর্শন করিতেছিল, 

অর্থ(ৎ ধেন আপনায়ই অভাব মনে করিতেছিল, (১) ঠিক তেমনই জীবও 
পিস পক শশী পাপী পপ সস ০১ কাজা 

(১) ভাৎপর্ধা - বেদাস্তশাঞ্রে এইরূপ একটা প্রসিদ্ধ গল্প আছে -”একদ। দণজন লোক গ্রাঙা- 

স্তরে ধাইডেছিল। পথে ছোট একটা নদী ছিল। তাহ! তাহার! সতারে পার হইল। পর 
পানে যাইয়া তাহার! মদে করিল যে,আষর! সকলেই নদী পার হইয়! আসিতে পারিয়াছি কিন? 

তখন পর়াহ্ণ স্থির হইল যে, গণন! করিয়া দেখ! বাউক।--আগয়া দশ জনই উপস্থিত আছি 



ব্রঙ্গানন্বঙ্লা। ১৩ 

গ্গত পারমার্থিক ব্রহ্ম-ডাবের অদর্শন ( অজ্ঞানাত্মক অবিস্তা বশত: ) জয়ময় 

দেহ প্রভৃতি অনাত্ববস্তকে আত্মন্বরূপে অবগত হইয়া মনে করে যে, আমি 
অরময়ার্দি অনাত্ম বস্ত হইতে স্বতস্ত্রবা অতিরিক্ত নহে। এই প্রকারে প্রকৃত 
আত্মন্ববপ ব্রন্ধও অবিষ্ভাপ্রভাবে অগ্রা্তবৎ হইয়া থাকে। সেই 
পূর্ববোদাহাত দশম ব্যজির মত--অবিস্তা| বা ভ্রাত্িবশতঃ যাহার শ্থগত সন্নিহিত 

দশমত্ব সংখ্যাও অপ্রাপ্ডের ন্যায় হইয়াছিল,তাহারই আবার যেমন কোন ব্যক্ি- 
কর্তৃক স্বগত দশমত্ব সংখ্যা প্রবোধিত করিয়া দিলে পর, জান দ্বারা পুনর্বার 
সই বিছ্বমান স্বস্বরূপেরই প্রাপ্তি ঘটিয়৷ থাকে ; ঠিক তেমনি শ্রুতির উপ- 

দেশানুসারে আপনার (আত্মার) সর্বাত্মক ব্রহ্মতাব অবগত হইবামাত্র বিস্ত! 

দ্বার সেই অগ্রাণ্ড ব্রঙ্গভাব সম্বন্ধেও প্রাপ্তি ব্যবহার নিশ্চয়ই উপপন্ন হয়।৩ 

“বঙ্গবিদু আগ্লোতি পরম্* এই বাকাটী সম্পূর্ণ রঙ্গানন্দবল্লীর গ্রতিপান্ত 

বিষয়ের সুত্রশ্বরূপ (সংক্ষেপে অর্থমুচক)। 'বরন্বিদ্বাপ্রোতি পরম” এই বাক্যে 

বঙ্গ সামান্তাকারে হুচিত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বিশেষরূপে তাহার স্বরূপ নির্ধা- 

রিত হয় নাই ? সেই হেতু সর্বপ্রকার বস্ত হইতে ব্যাবৃত্ত (স্বতন্ত্র শ্বরূপবিশেষ- 

প্রকাশনের যোগ্য লক্ষণ কথন দ্বারা তাহার শ্বরূপ নিরপণের জন্য, সাধারণভাবে 

যাহার বেদনের (জ্ঞানের ) কথ! বল! হইয়াছে, অথচ পরে যাহার লক্ষণ বল! 

হইবে, সেই ব্র্থাই ষে, জীবাভিন্নরূপে বিজেয়, তত্লিমিত্ত। এবং ব্রদ্বিদ্ পুরুষের 

থে, পরপ্রাপ্তিই ব্রক্গবিস্তার শেষ ফস বল! হুইয়াছে, সেই সর্ধাত্মভাঁব বস্ততঃ 

সর্বপ্রকার সংমারধর্ম্ের অতীত বর্ষস্ববপত্ব ভি অন্ত কিছুই নহে, শুধু এই- 
মাঞ্জ প্রদর্শনের অন্তই “তদেষাভূযুক্তাঃ বলিয়া এই খক্ (মন্ত্র) উদাহৃত 
( উল্লিখিত ) হইতেছে ।৪ 

রাস 

কিমা। তৎক্ষণাৎ গণনা আরম্ত হইল; কিন্তু সকলেই নিজকে বাদ দিয়! গণিতে জারম্ত 
করিল; ফলে লোকসংখ্য] নয়ের অধিক--দশ আর হইল না; সুতরাং দশম ব্যতি' যার! 

গিয়াছে--স্থির করিয়! দশ জনেই কীদিতে আরপ্ত করিল। এমন সময় এক ঈন বিজ্ঞ লোক 
সেখানে আসিক্স। উহাদের অবস্থ। দেখিয়া! বুঝিলেন যে, ইহারা যুঢ়, তাই মহা! ভ্রেমে পড়িযাছে। 

তিলি উহবাদিগকে বলিলেন বে, তোমর! ফীদিও না; তোমাদের দশম ব্যকি বাচিয়া জাছে| 
তোর] জাবার গণন! কর। তখন এক জন গণনার প্রবৃত হইল; সে নবষ প্র্ধাগ্ত গণনা 

শেষ হৃরিবাসাত 'সেই আগস্বক ভঙ্র লোকটী জঙ্গলী নির্দেশপুর্বক বলিল যে, 'দাশমঃ 
দ্মদি। অর্থাৎ ভুমিই দশম7 তখন উহাদের জম দূর হইল ও জানঙ্দের নঞ্চার হইল। 



১৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদী | 

এই ত্রাঙ্গণবাক্যে ('্র্মবিদাপ্লোতি পরম্” ইত্যাদি বাক্যে) যে বিষয় অতি- 

হিত হইয়াছে, সেই বিষয়েই এইরূপ একটা খক্ও (মন্ত্ও) পঠিত আছে “বঙ্গ 

সত্য জান ও অনন্ত স্বরূপ? | ইহাই বন্ধের লক্ষণ । এখানে সত্যগ্রভৃতি পদত্র 

বিশেষণ) আর রুদ্ধ উহাদের বিশেষ্য । বেগ্তরূপে (জেয়রপে) ব্রঙ্গই এখানে 

বিবক্ষিত) এইজন্য বরঙ্গই বিশেষ্য । যে হেতু বেগ্যরূপে ব্রহ্মই এখানে প্রধানতঃ 

বিবঙ্ষিত ( শ্রুতিবচনের অভিপ্রেত ),সেই হেতু বরহ্মকে বিশেষ্য বলিয়৷ জানিতে 

হষইবে। এইক্গ বিশেষণ-বিশেম্বভাব থাকাতেই সমান বিভক্রিযুক্ত সত্যাদি 
পদ তিনটী সমানাধিকরণ (একই বিখেষ্ে অন্থিত)। অভিপ্রায় এই ষে, 

ব্রহ্ষকে সত্যাদি তিনটী বিশেষণ দ্বার বিশেধিত করিয়া অপর সমস্ত বিশেষ্য 

হইতে পৃথক কর! হইতেছে । এইরূপে অন্য পদার্থ হইতে বিশেষিত হইলেই 
সমস্ত বসন্ত যথাযথভাবে বিজ্ঞাত হুইয়! থাকে । যেমন নীল মহৎ সুগন্ধী উৎপল 
(পদ্ম ) বলিলে, নীল প্রভৃতি বিশেষণ দ্বার বিশেধিত উতৎপলটা অন্তপ্রকার 

উৎপল হইতে পৃথক্ রূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক তেমনই ।৫ 
ভাল কথা, বিশেষ্য বস্তটি বিশেষণাস্তরে সংক্রমণযোগ্য হইলেই বিশেধিত 

করা আবশ্তক হয়, যেমন উৎপল" নীল ও রক্তবর্ণ  উভয়গ্রকারই হইতে 

পারে; তজ্জন্য একট। বিশেষণ দেওয়। আবশ্থাক হয় ]| অতিগ্রার এই যে, 

যখন একজাতীয় বছু দ্রব্য অন্যগ্রকার বিশেষণ দ্বার! বিশেধিত হুইবার যোগ্য 

হয়, তখনই নির্ধারণের জন্য বিশেষণ-প্রয়ৌগ সার্থক হুইয়] থাকে) কিন্তু একই 
বস্তুতে বিশেষণপ্রয়োগ কখনই সার্থক হইতে পারে না; কারণ, সেখানে অপর 

বিশেষণের সপ্ভাবনাই থাকে না? যেমন 'এ একটি আদ্দিতা। তেমনি বঙ্ধাও একই 

বস্তু; অপর বহু ব্রঙ্গ নাই,যাহাদের হইতে--নীল উৎপলের স্তায় ব্রহ্মকে বিশে- 

ধিত কর। হইতে পারে। ,না, এ আপত্তি হইতে পারে না; যেহেতু এখানে 
লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ-প্রয়োগের উদ্দেস্ট। অভিপ্রায় এই যে, তুমি ষে, 

বিশেধণের আনর্থক্য রূপ দোষক্ষেপ করিয়াছ, বস্ততঃ সে দোষ হয় না। কেন 

হু্প না? যেহেতু এখানে লক্ষণ নির্দেশ করাই বিশেষণ সমূহের প্রধান উদ্দেশ, 
কিন্তু কেসল বসন্তকে বিশেধিত করাটাই উদ্দেশ নহে । ভাল, জিজাসা করি-_ 

তাহ! হইলে, লক্ষণ ও লক্ষ্যের (যাহার লক্ষণ করা হয়, তাছার এবং বিশেধণ 

ও বিশেষ্তে গ্রতে্র কি? হা! বলা হইতেছে_ বিশেষণসমূহ সাধারণতঃ 
বিশেষ্তকে তজ্জাতীয় অপর সমন্ত পদাথ হইতে পৃথক করে; আর "লক্ষণ 

সাধারণতঃ সজাতীয ও বিজাতীয় অপর সমস্ত পদাথ হইতেই লক্ষোর পাথক্য 



ব্রন্মানন্দবলী ৷ ৯৫ 

জাপন করে। যেমন-_-অবকাশদাতৃত্ব আকাশের লঞ্ষণ। [ এখানে অবকাশ- 
দাতৃত্বই আকাশের লক্ষণ ব| পরিচায়ক]| আধর। প্রথমেই বলিয়াছি থে, এই 
( সত্য' জানং অনস্তং ত্রহ্ধ') বাকাটি লক্ষণার্থক অর্থাৎ ব্রদ্ধের লক্ষণরূপে প্রযুজ, 
কিন্তু বিশেবণরূপে নহে ।& 

সত্য, জান ও অনন্ত এই শব্দত্রয় পরস্পরের সহিত সন্বন্ধ বু]! অধিত নহে) 
কারণ উহার! পরাধক, অথাৎ উহার ব্রদ্মের বিশেষণরূপে প্রধুজ । এই 

কারণেই একএকটি বিশেষণ শব্ধ অপরের সহিত সবব্ধাপেক্ষিত না হইরাই 
বিশেয্- বর্গের সহিত সন্বন্ধ (অন্ত) হইয়া! থাকে; যেমন--সত্য রঙ্গ, জ্ঞান 

রহ্ধ'ও অনন্ত ব্রন্ধ। “সত্য অর্থ, যাহা! যেরূপে (নশ্চিত হয়, সে যদি সেইরূপেই 
থাকে, কখনও অন্যথা না হয়, তবেই তাহা সত্য। আর যাহ! ষেরপে নিশ্চিত 

হইয়া, পরে সেইরূপে ব্যভিচারী হয় অথাৎ প্রথম জানকাণে ষে বন্ধ যেরূপে 

পরিজ্ঞাত হয়, পরে যদি তাছার সেই পরিজ্ঞাত রূপটি না থকে, তাহ! হইলে 

তাহা অসৎ বা অসত্য বুঝিতে হইবে । এই কারণেই বিকার বা জন্য বস্ত মাত্রই 

অনৃত ; [কারণ'উহাদের স্বরূপ চিরদিন 'একরূপ থাকে না| বিশেষতঃ] 'বিকার 

অথণৎ জড় পদার্থমাত্রই কেবগ বাক্যারধ নামমাত্র) উহ্থার উপাদান 
মৃন্তিকাই একমাত্র সত্া' এই শ্রুতি বাক্য এবং 'সৎই একমাত্র সত্য এইরূপে 
সৎপদ!থে রই একমাত্র সত্যত|র অবধারণও ইছার সমথক | অঠএব “সত্যং 

্রঙ্ধ' এই কথাটি ব্রদ্ধের বিকারভ।ব নিবারণ করিতেছে । ইহ, হইতেই তরঙ্গের 

কারণত্বও সিদ্ধ হইল | 

ব্রঙ্গকে কারণ বলায়, তাহার কারকত্ব, এবং বস্তুবিশেষ বল|য় ঘট-কারণ 

মৃত্তিকার স্তায় অচিদ্রপত্বও ( জড়ত্ব বা অচেতনত্বও) সম্ভাখিত হইতে পারে। 

অভিপ্রায় এই যে, সাধারণ কারকমাব্রই_ক্রিয়ার, নিমিত্ততৃত বস্তমাত্রই 
কারণ-পদ বাচ্য (কার্ধযজনক) হইয়। থাকে; এবং মৃত্তিকা গ্রস্ভৃতি জড় পদাই 

সাধারণতঃ এরূপ কারণত| লাঁভ করিয়া থাকে; অতএব ব্রঙ্গকে কারণ 

বলিলে, তাহাকেও মৃত্তিকাগ্রভৃতি কারকের ন্যায় জড় বস্ত বলিয়াই 

স্বীকার করিতে হুয়। এই আশক্ক! নিবারণের নিষিত্ব বলিলেন _জ্ঞ|নং 

তরঙ্গ! । জান অর্থ_জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অববোধ (উপলন্ধি)। এই জ্ঞান, 

শফটা তাববিছ্িত অনট্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পর ) নুতরাং জ্ঞান অর্থ জানের 

কর্তা বাজাত] নহে; কারণ, 'পত্য' ও 'অনম্ত্র পদের স্যার এই পদটাও 

ব্রঙ্গেরই বিশেষণ । ব্রনহ্ধকে ভ্ঞানকর্তা বলিলে, তাতে সত্যত! ও অনন্ত! কোন 
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মতেই রক্ষ। পায় ন|। জানকর্তৃত্বরূপ ধর্ম বার! বিকৃত বর্গ কিপ্রকারেই বা 

সত্য ও অনন্ত হইবে? কারণ, যাহাকে কোন বন্ত হইতেই প্রবিতজ্ঞ বা পৃথক্ 

কর! যায় না) তাহাই অনন্ত হয়। কিন্তু জ্ঞান-কর্ত! বলিলে ত তাহাকে জেয় ও 

জান হইতে নিশ্চয়ই পৃথক্ কর! যাইতে পাঁরে? সুতরাং তাহার অনস্তত্ব হইতেই 

পারে না। অগ্রর শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, “যাহাতে ভেদদর্শন করা যায় না, 

তাহাই ভূম! (অনন্ত )). আর যাহাতে তেদ দর্শন করা যায়, তাহাই অল্প বা 

পরিচ্ছিন্ন | যদ্দি বল, 'অন্যকে জানে না”বলিয় অন্যদর্শনের নিষেধ থাকায় 
বুঝ! যাইতেছে যে, সে নিশ্চয়ই 'মাত্মাকে জানে না,তাহাও বলিতে পার না; 
কারণ তৃমার লক্ষণ বিধাঁনেই উক্ত বাকোর প্রকৃত তাৎপর্যয,(আয্মদর্শনে নথ), 
অর্থাৎ ভূমার লক্ষণ বিধান করা ঠিন্ন আত্মদর্শনে উহার তাৎপর্য নাই। উক্ত 
বাক্যে শুধু এইমাজ জানা যাইতেছে যে, শোকপ্রিদ্ধ ভেদদর্শনের উপাদান ব! 

অনুবাদ করিয়া এইমাত্র জানাইতেছে যে) যেখানে সেই ভেদদর্শন নাই।তাহাইি 

ভূমা? ইহাই ভূমার স্বরূপ। এবাটা স্বতাবপ্রাপ্ত অন্তত্বদর্শনের প্রতিষেধক- 

মাত্র; কিন্ত আত্মাতে দর্শন ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। বিশেষতঃ স্বীয় 

আত্মাতে যখন নিজের ভেদ থাকেই না, তখন তাণ্বষয়ে বিজ্ঞানোৎপতিরও 

সস্তাবন। হয় না। আত্মাহ যা্দ বিজেয় (জানের বিষয়) হইত। তাহ হহলে 

জাতারই অগাব ঘটিত) কারণ, কেবণ গ্েয়রূপে বিনিযুক্ত আত্মা কখনই নিজের 
জাত! হইতে পারে না। তাহ! হইলে কর্তৃ-কর্ম বিরোধ [ উপস্থিত হইত 18৮ 

যদি বল, একই আত্ম! জেয় জঞাত1-_-উভ॥রূপই হইবে, অর্থাৎ এক আত্মাই 

একের পক্ষে জেয়, আবার অপরের পক্ষে জাতা হইতে পারে? না তাহাও 

হইতে গারে ন1)' কারণ, আত্মা |।নগংশ বা নিরবন্ধব । নিরবয়ব বন্ত একই 

সময়ে জাতা ও জেয়, এই উততয়র্ূপ হইতে পারে ন1। বিশেষতঃ আত! যদি 

ঘটাদির ন্যয় বিজেয়-দড়পদথই হইত, তাহ। হইলে,ত দ্বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশও 
সম্পূর্ণ নিরধধধ'ক হইত। কেননা, ঘটাদির স্তায় দিদ্ধ বন্ততে জানোপদেশ 

কখনই সাথ'ক হইতে পারে না। অতএব, আত্মার জাতৃত্ব শ্বীকার করলে, 

কখনই তাহার অনন্ততা সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ জ্ঞানকর্তৃত্ 

প্রস্ততি বিশেষ ধর্ম আত্থাতে স্বীকার করিপে, আত্মার শুদ্ধ সন্মা্ররপতাও 

অনুপগর্ন হয়। “তিনি সত্যণ ইত্যাদি মপর জতিবাঁকা হইতে প্রকাশ পায় 

যে, সৎ ও সত্য পার্থ বন্ততঃ একই। অতএব, সত্য ও অনন্ত শের সহিত 

একযোগে প্রযুক্ত হওয়ায় শ্ুতির 'জান' শব্দটা তাববাচ্যে মিপন্নই বলিতে 
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হইবে) [ দুতকাং জানই উহার অথ? জ্ঞানকর্ত। নহে ]। কর্তৃত্বাদি কারক, 
ভাব ও মৃত্তিকাগ্রভৃতির ন্যয় অচেতনভাব নিবৃভির উ-দশ্তেই জাননপবের 
বিশেষ্রপে ব্রঙ্মশবের (জানং ব্রক্ধ) প্রয়ে।গ কর! হইয়াছে। ব্াবহারিক, 

জ্ঞান যেমন সান্ব--পরিচ্ছি্ন ব| ধ্বংদশীল, ত্রঙ্গকে জ্ঞানস্বরূপ বলায়। তাহারও 

অন্ববত্ত| বা সাস্ততব সম্তাবিত হয়, তন্নিবৃত্ির জন্ত বলা হইল--“জনন্ত' |৯ 
যদি বল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত এই বিশেধণত্রয়ের ধখন মনৃতাদি ধর্শ- 

নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য, এবং বিশেষ্য ব্রক্গ বন্তটীও যখন উৎপলাদি বস্তর স্তার 

লোক প্রসিদ্ধ নহে, তখন --'এই বন্ধ্যা পুত্র মৃগতৃষ্ণা-জণে সান করিয়।, আকাশ- 

কুসগুমে নির্ণিত মাল্য শিরে ধারণ পূর্বক শশকের শৃঙ্গে নির্শিত ধনু? গ্রহণ করত 

গমন করিতেছে ॥ এই বাঁকা ধেমন অথপূন্ত_নিরথক, “সত্যং জানধূ অনন্তং 
্্ধ' এই ব|ক্যও ঠিক তেমনি অথশূন্ঠ__ নিরর্থক হুইয়। পড়ে? না, তাহা 
হইতে পারে না) কারণ, উক্ত বাকাটী লঞ্ষণাথক, অথাৎ ব্রদ্গে। শ্বরূপনির্দেশ 

করাই বাকের গ্রকৃত অর্থ। আমরা! পুর্কেই বগিয়াছি যে, সত্যাদি পদগুলি 
বিশেষণ হইলেও লঙ্ণার্থপ্রধান।[নুতরাং ইহাতে সর্বতোভাবে বিশেধণন্থ তাৰ 

কল্পনা কর! চলে না]। যে স্থানে লক্ষা পদাধণটা শৃন্ত বা অসৎ হয়, সেখানেই 
লক্ষপনির্দেশ নরক হয়। অতএব লক্ষণাথ প্রপান বণিয়াই আমরা মনে 

করি যে,সত্যাদি পদগুলি অর্থশূন্ত নছে। আর যদ্দি বিশেষণগ্রধানই হয়, তথ পি 
এখানে সত্যাদি পদের সম্পূর্ণভাবে স্বার্থহ্যাগ নিশ্চয়ই হয় ন1। কেন না।সত্যাদি 

পদগুলি যদ্দি অধহীনই হইত, তাহা হইলে বিশেযকে নিয়মিত কর ( অন্ত 
পদাধ” হইতে পৃথক কর1), উহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত ন। পক্ষান্তরে, 
সত্যাদি পরগুলি সত্যাদি অথে অর্থবান (সাধক) হইরেই তদ্দিপরীত 
ধর্দযুক্ত অপরাপর বিশেষ্ক পদাথ হইতে বিশেষ্য বর্ধকে নিয়মিত করিতে 
সমর্থ হয়, (নচেৎ নহে)। তাহার পর বর্ম শব্দও নিয়মিত স্বার্থে সাই 
বটে। জঅমন্ত শবও অগ্তবত্ব ধর্মের প্রতিষেধ করিয়া ব্রদ্ধের বিশেধণ 

হইয়াছে। সত্য ও জান শক্ত স্বার্ঘ-এ্রতিপাদনপুর্বকই বিশেষত্ব লা 
করিয়াছে। ১, পু 

'তন্মাৎ বৈ এতন্মাদ আত্মনঃ' এই বাকান্থ জাত্বা শখটা বর্গ অর্থে” গু 
হওয়ায় বেদিতার আত্মাকে ই ব্রন্স্রূপ বুঝিতে ছইবে।'এই আনন্দময় আত্মাকে 
গ্রাণ্ত হয়' এই বাক্)ও ব্রন্দের আব্মন্বরূপতাঁই প্রদর্শন করিতেছে । [ জীবরপে 

বরের] প্রবেশও ইহার অগর হেতু /-'তিনি শরীর হা করি! তাহার মধ্যে 
১৩ 
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প্রবেশ করিলেন', এই শ্রতিও ব্রদ্মেরই জীবতাঁবে শরীর মধ্যে প্রবেশ প্রদর্শন 

করিতেছে। অতএব, ব্রঙ্গই বেদিতার (জ্ঞাতার ) প্রকৃত স্বরূপ । ভাল, ব্রঙ্গই 

যদি জীব হয়, তাহা হইলে ত তাহার জ্ঞানকর্তৃত্বই (জাতৃত্বই) সিদ্ধ হয়; কারণ, 

আত্মার জ্ঞাতৃত্ব লোকগ্রসিদ্ধ ; এবং 'তিনি কামনা করিলেন এই শ্রতিবাকোও 
কাধনাকা রী ব্রন্দের জাতৃত্বই সিদ্ধ হইতেছে; সতএব জ্ঞানকর্তৃত্ব নিবন্ধন, “বঙ্গ 

জানন্বঃগ' একথ| উপপঞ্নু হয় না । [জ্ঞানম্বপ্ূগতার বিপক্ষে]অনিত্যতাগ্রসিদ্ধিও 

অপর হেতৃ)_জ্ঞান শব্দের জপ্তি( বোধ) অথ"ঘ্বারা যদি ব্রন্মের ভাব- 
রূপতা স্বীকার কর] যায় তাহা হইলেও, ব্রন্ধের অনিত্যত! ও পরতন্ত্রত। 

আপতিত হয়; কেন না, ধাত্বর্থ (ভাব) মাত্রই কারক-সাপেক্ষ )[ তোমার 

মতেও ] জান ত 'জ্ঞা? ধাতুরই অর্থ) সুতরাং ইহা!রও অনিত্যতা ও পরতন্ত্রতা 

(পরাপেক্ষিতা) হইবে। না, এ কথ! হইতে পারে না; কারণ, এই জান আত্মারই 

স্বরূপ,তদরতিরিজ্ঞ নহে) উহাতে কার্ধ্যত বা জন্ঠতা উপচরিত হয় মাত্র। অভি প্রান 

এই যে, জণ্ডি বা জ্ঞান বস্তুতঃ আত্মারই স্বরূপ, আত্ম! হ্টতৈ অতিরিক্ত নহে; 
নুতরাং এ জান বস্তটাও আত্মার স্যায় নিশ্চয়ই নিত্য। [জানের খক্ষপ অনিত্যতা 
ব্যবহারের কারণ এই যে; আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধি চক্ষুগ্রভৃতি ইঞ্জিন 
দ্বার! দৃপ্ত বিষয়াকারে পরিণত হইলে, পর, বুদ্ধির যে শব্াার্দি-বিষা কারে 
স্যুঃণ হয়, সে সমুদয় প্ফুরণ আত্ম-বিজ্ঞানের বিষয়ন্ধূপে (গ্রকাশ্ঠরূপে ) প্রকটিত 

হয়) এই কারণে আত্মবিজ্ঞান দ্বার1 ব্যাপ্ত ব| বিধযীক্কত ( গ্রকাশিত ) হইবাই 
উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এ কারণেই এই সমুদয় বুদ্ধিবৃত্ি আত্মবিজ্ঞানের 
প্রকাশ হুইয়াও বিজ্ঞান-শবনাচ্য হয়। এবং ধাত্বধন্থস্ধপ বিকার হইয়াও 
আত্মারই ধর্ম বলিয়া অবিবেকী লোককর্তৃক করিত হয়।১১ 

আর ধাহ! প্রকৃত ব্রন্নাবিজ্ঞান, তাহ! কিন্তু কুর্ধ্গত প্রকাণের স্তায় এবং 
অগ্নিগত উষ্ণতার তায় ব্রদ্ধ হইতে অপৃথক্, বন্তত: ব্র্ধস্বরপই বটে। উক্ত 
্বরূপবিজ্ঞানটী মন্ত কোন কারণের অপেক্ষা করে না) কেন না, প্রথমত: উহ 
স্বরূপতই নিত্য দ্বিতীয়তঃ যত প্রকার ভাৰপদাধ আছে, তৎসমূহের সহিত 
একই কালে একই স্থানে উহ! অবস্থিত) তৃতীয়তঃ উহ ফাল ও আকাশাদির 
কারণ বলিয়া! সর্বাপেক্ষ। অতিশয় হুঙ্ম; তত্তিন যে, আরও কোন সঙ 
ব্যবহিত «ব! বিগ্রকৃষ্ট (দূরবর্তী) ভূত ভবিষ্বৎ বা বর্তমান অবিজের বস্ত 
আছে, তাহাও নহে। এই কারণেই ব্্ধ সর্বজ। তা” ছাড়া, 'তিনি (তরন্ধ) 
হস্ত নাই, গ্রহণ করেন। পদ নাই ক্রতগামী; চক্ষু নাই, দর্শন করেন; কর্ণ নাই, 



ব্রঙ্গানন্দবল্লী । ৯৯ 

শ্রবণ করেন, এবং যাহ! কিছু জাতব্য আছে, তাহা তিনি জানেন; কিন্ত 
তাঁহাকে কেছই জানে ন|)জ্ঞানিগণ তীহাকেই আদি মহান্ পুরুষ বলির! 
নির্দেশ করিয়া থকেন।” এই মন্ত্রবাকা হুইতে, এবং 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান 

বিলুণ্ত হয় না) কারণ, উহা! অবিনাশী (নিত্য); তাহার দ্বিতীয় নাই, [ যাহা 
তিনি দর্শন করিবেন) ] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্ হছুইতেও [ তাহার সর্বজ্ঞত। 
প্রমাণিত হয়]। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইলেও যে, তাহার নিত্যত্ব-গ্রসিদ্ধি, 
তাহার কারণ তিনি বিজ্ঞাতৃম্বর্ূপ হইতে অপৃথক্, এবং তাহার বিজ্ঞাতৃত্ব বা 

বিজ্ঞান কোনও ইন্িয়াদি নিমিত্ত সাপেক্ষ নহে । এই জন্যই ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের 
বিজ্ঞানটী ধাত্বর্থ (জ্ঞা'-ধাতুর অর্থ__জন্ত জ্ঞান নহে) কারণ। এ জ্ঞান কখনই 

ক্রিয়ান্ঘরূপ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কারকপাধ্য ক্রিয়াতবক জ্ঞানই ধাত্বর্থ; 
এবং তাহ! কারকের সাহায্যে উৎপন্ন হয় বলিয়৷ অনিত্য । এই ব্রঙ্গবিজ্ঞান 

যখন ক্রিয়াসাধয ধাত্র্থই নয় তখন ইহার নিত্যত্বে কোন বাধাই হইতে পারে 

না।১২ 

এই কারণেইওব্রহ্ম জ্ঞানকর্তাও নাহ; এবং সেই কারণেই ব্রঙ্গ কখনই 
জানশবের বাচ্যার্থও নছে। ব্রহ্গ স্বরূুপতঃ"জ্ঞান-শক্জের বাচ্যার্থ না হইলেও, 

[বুদ্ধিদর্পণে গ্রতিফলিত ] চিদাভ।স-বাঁচক বুদ্ধিরই ধর্মাবিশেষ বা অবস্থা- 
বিশেষরপ-বাচক জ্ঞান-শবে উক্ত ব্রক্মবিজ্ঞান লক্ষিত হয়, কিন্ত জ্ঞান শবের 

বাচ্য হয় না) কারণ, শব্-ব্যবহারের কারণীভুত জাতিগ্রভূতি কোন ধর্মই 
তাহাতে নাই (১)। 'সত্য? শবেও ঠিক এইরূপ অর্থই বুঝায় । ব্রহ্গ স্বভাবতই 

সমস্ত বিশেষ-ধর্মবিরহিত 7 স্থৃতরাং সর্ধগ্রকার বাহসত্তাবিষয়ক '“সত্যং ব্রঙ্ 

শপ পন 

(১) তাৎপর্যয--'ষৎ সাক্ষাৎ অপরোক্গাৎ ব্রশ্। অর্থাৎ যে বঙ্গ "সাঙ্গ! ২ প্রত্যক্ষ জানম্বয়প। 

ইত্যাদি শ্রাত্তি হইতে জান] যায যে, আন বন্তটা অ্রন্মের অতিরিক্ত কিছু নহে । অথচ জানের 

উৎপত্তি ও বিনাশ অন্বসিদ্ধ এবং শান্্রসিদ্বও বটে। এই জঙ্ বলিতে হয় যে, জ্ঞাদ বস্তুতঃ 

নিত্যই বটে, উহার উৎপত্তি, বিনাশ ব| ঘিকার নাই। কিন্তু নির্ণাল বুদ্ধিংদর্পণেই জানের 
প্রতিবিধ হয়, অর হয় ন1| বিডির কারণে বুদ্ধিতে নানাগ্রকার পরিণাম উপস্থিত হয়, ও 

বিনষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে জান-প্রতিবিদ্বেরও উদয় ও অন্ত হয়; এই কারণে আব্চৈতগ্রে।সভাপিত 

সেই বুদ্ধিবৃত্তিকেই সাধারণতঃ জান নামে ব্যবহার কর! হয় মাজ্স। বুদ্ধিবৃত্ধির উদয় ও বিনাপকে 

লক্ষ্য করিয়াই জানেরও উৎপত্তি-বিনাপ কষ্সিত হইয়া! খাকে। প্রকৃত জনের কিন্তী উৎপত্তিও 

হয় না, বিদাশও হয় নাঃ এই অভিগ্রাগ জ্ঞাপদের দিমিত্তই ভাষ্যকার এখানে জ্ঞাগের নিত 

স্থাপম করিতেছেম। 
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বাকোর 'সত) শষষেও লক্ষণ। দ্বারাই ত্রঙ্গকে বুঝা ইয়। থাকে, কিন্ত বর্ম কখনই 

সৃতা? শব্গের বাচ্যাথ হন ন]। এই ভাবে সত্যি এব (সতা, জান ও আনম 

শব) গরষ্পর সানরিধ্য বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে নিয়মিতার্থ করিয়া, সত্যাদি 

»জের সাধারণ অথ” হইতে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র করে এবং প্রকৃতার্থে র লক্ষণও হইয়। 

ধাকে। এই.কাঁরণেই 'বাঁক্য মনের সহিত যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া 

আইসে। 'অনিরুকত (যাহাকে শবে এরকাশ করা যায় না) ও অনিলয়ন 

অর্থাৎ কোথাও লয় পায় না, ইত্যাদি শ্রুতিতে যে ব্রদ্ধের অবাচাত্ব ও নীলোৎ- 

পলাগি শের গ্তায় অবাক্যার্থত্ (বাক্যার্থনহে)। কথিত আছে, তাহাও 
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ঘথোকগ্রকারে ব্যাখ্যাত ব্রক্ষকে ধিনি জানেন--) [ বঙ্গ কিগ্রকার, তাহ 

বল। হইতেছে-_তিনি ] গুহাতে নিহিত-স্থিত। 'গুহা' পদ্টী আবরণা ক 

গুহ ধাতু হইতে নিয় ) উহার অর্থ-ভান, জেয় ও জ্াতা, এই পদাথ্রয় 

যাহাতে নিগুঢ থাকে; সেই বৃদ্ধি হইতেছে-_ ওহ। ; অথবা তোগ ও অপবর্গরুপ 

পুরুষাধয যাহাতে নিগৃঢ। তাহা গুহা ।, সেই গুহাত্মক পরম--উৎরষ্ 

ধ্যোমে--অব্যাকৃত (ক্ষ) আকাশে" [নিহিত] 'হে গার্মি, এই অক্ষরে আকাশ 

[ ওতগ্োত আছে ] এই শ্রুতিতে 'অক্ষর' শবের সমিধানে থাকায় বুঝ | 

যাইতেছে যে, উহাই পরম বোম) অথবা গুহা? ও «ব্যোষ' শবের লামানাধি 

করণ্ন়পে অথাৎ অভেদ বিশেষণবিশেষ্তভাবে প্রয়োগ থাকায় বুধা 

যায় যে, অব্যাকৃত আফাশই এখানে গুহাপদ্ের অর্থ | তাহাতেও ত্রৈকালিক 

সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে। কেন না উহাই সকলের কারণ এবং অপেক্ষান্কত 

গুষ্মতর ) ব্রহ্ম তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। বন্ততঃ হাদয়াকাশই পরম ব্যোম 

হওয়| স্তাধ্য) কেন ন], বরক্গবিজানের অঙ্গরূপে এখানে ব্যোম পদার্থ ই 
বিবক্ষিত। “পুরুষের বাছিরে যে আকাশ, আর দেহাত্যন্তরে যে আকাশ, এবং 

পুরুষের হায়মধ্যেও যে আকাশ এই অপর ক্রতি হইতেও ব্যোমের পরম 

(জেষ্ঠত) গ্রম্মণিত হয়। সেই হাদয়াকাশের অত্যন্তয়ে বৃদ্ধিরূগ যে গুহা, তমধ্যে 
মিহিত বক্গই হ্বতন্ত্র্ূপে উপলব্ধিগোচর হইয়! থাকেন, কিন্তু তস্তিনন অন্ত কোম- 
রূগেও নির্ধিশেষ ব্রদ্গের দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধ হয় না।১৪ 

এবংবিধ সেই ব্রক্মকে জানিলে কি হয়, তাহা! বলিতেছেন-সে লোক 
সমস্ত কাম্য বিষয় মিঃশেষরূপে ভে!গ করিয়। ধাকে। তবে কি সে আমাদেরই 
পুষত--গর্যযারক্রমে হও র্গাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকে? এই জাশঙ্ধায় 
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বলিতেছেন যে, না ক্রমে নয়, যুগপৎ--একই সময়ে উপস্থিত সমস্ত বিষস্র-_ 
হুর্ধ্যালোকের শ্তায় বিতত ও নিত্য ব্রন্বস্বক্নপ হইতে অনতিরিক্ত একই উপলব্ধি 

স্বার।[ ভোগ করে]। “সত্যং জানছ? বাকো আমরা যাহার কথা বলিয়াছি, 

ব্রহ্ষণা সহ? এই বাকোও সেই কথাই বলা হুইতেছে। সর্বভাবাপন্ন 
বিঘ!ন্ পুরুষ ত্রহ্মর্ূপেই সমস্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, 

কিন্তু জলে প্রতিবিদ্বিত হুর্ধযাদির ন্যায় আত্মার উপাধিক্কৃত প্রতিবি্ব- 

দর়ূপ সাংসারিক জীবগণ যেরীপ ধর্নাধর্মাদি নিমিত্তানুসারে চক্কুঃপ্রভৃতি 

ইন্জিয়ের সাহায্যে দযস্ত বিষয়ই পর্যায়ক্রমে ভোগ করিয়! থাকে, বিধানের 

ভোগ সেরূপ পর্যযায়জ্রমে হয় না। তবে কিরূপে হয়? না, যথোক্ত প্রকারে 

সর্বজতাগরাণ্ত হইয়া! সর্বব্যাগী ও সর্বাত্মক বন্ধাত্বম্বরূপে ধর্মারদদি কোন 

নিমিত্তের ও চক্ষুরারদি কোন সাধনের অপেক্ষা বা সাহায্য ন। লইয়া একট 

সঙ্গে সমন্ত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। বিপশ্চিৎ অর্থ--মেধাবী-_- 

পর্বজ ) কেননা, সর্বজ্ঞতাই যথার্থ পাগ্ডিত্য। সেই সর্বন্ত বাকি বরহ্গস্বরূপে 
ভোগ করেন। *মন্ত্ের সমাপ্তি সচনার্ঘ “ইতি? শষ প্রযুক্ত হইয়াছে ।১৫ 

'রক্ষবিদ আপ্পোতি পরম! (রঙ্গজ্ঞ পুরুষ পরমাত্মীকে প্রাপ্ত হন), এইবাক্যেই 
সম্পূর্ণ বন্ধানন্দবল্লীর তাৎপর্য্যার্থ হানার অভিহিত হইপ্নাছে। এখন সেই 

সক্সিত অর্থেরই পিদ্ধান্ত সংস্থাপন কর] আবশ্তক, এই উদ্দেস্টে তাহারই বৃত্তি- 

স্থানীয় (ব্যাখ্যাস্থানীয়' পরবর্তী গ্রন্থ আরন্ধ হইতেছে-_“তন্সাত্ব। এতন্যাৎ? 
ইতাদি। এই মন্ত্রের গ্রথমে বঙ্ধকে সত্য জ্ঞান ও অনন্ত বল! হুইয়াছে। 
ধঙ্ধ ঘে, সত্য ও অনন্ত কিপ্রকারে, এখন তাহা! বল! হইতেছে-_-জগতে 

তিনগ্রকার আনন্ত দেখিতে পাওয়। যায়--এক দেশঘটিত, দ্বিতীয় কালঘটিত, 

তৃতীয় বন্তঘটিত। যেমন-_দেশখটিত অনন্ত-আকাশ ; কেননা, কোন 
স্থান তারাই আকাশ পরিচ্ছিয় হয় না) কিস্তুকাল ও বস্ত স্বার৷ আকাশ 
পরিচ্ছি্ন হয়) কারণ? যেছেতু আকাশ কার্য বা জন্য পদার্থ; জন্ত 

পদার্ঘমাত্রই কাল দ্বার! পরিচ্ছিন্ন হইয়। থাকে ; ব্রঙ্গ অকার্যয, বস্তু; অতএব 

কালঘ্বারাও বঙ্গ অপরিচ্ছি্ অনস্ত। সেইরূপ বস্ত দ্বারাও বর্গ জনন্ত। 

বন্ত স্বাধা অনন্ত কি প্রকারে? যেহেতু ব্রঙ্ম কোন বন্ধ হইতেই অন্য বা পৃথক্ 

মছে। কেননা, ভিন্ন হইলেই এক বস্ত অপর বস্তর অস্ত বা পরিচ্ছেদকারী 
হইয়। থাকে) কারণ, বস্তুগত তেদবুদ্ধিই তদ্রপে সম্ভাবিত অপর বন্ত হইতে 
নিত্বত্ত হই! থাকে, অর্থাৎ বস্তর তেদ যদি থিগমান থাকে, তবে মিশ্চয়ই 
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এক বস্তবিষয়ক বুদ্ধি অপর বন্ত হইতে ফিরি! আইসে-পরস্পরের পার্থকা 

প্রমাণ করিয়। থাকে। যে বন্ত-বুদ্ধি যে বস্ত হইতে ফিরিয়া আসে, বুঝিতে 

হইবে, সেই বন্তরটাই উহার অৰ বা পরিচ্ছেদক (সীম1)। যেমন গোত্বুদধি 

অশ্ব হইতে নিবৃত্ত হয়) এইজন্য অঙ্থই গোত্বের অন্ত বা সীমার ব্যবস্াপক। 

ভিন্ন বন্ততেই উক্তপ্রকার অন্ত বা পরিচ্ছেদ পরিবৃষ্ট হয়?) অন্ধের ত 

সেরূপ কোনও বন্ত-তেদ নাই? অতএব বদের বন্তঘটিত অনন্তত্বও সিদ্ধ 

হইতেছে ।১৬ | 

তাল, ব্রগ্গের সর্বপ্রকার অপরছ্ছিন্নতা_দেশ। কাল ও বস্তঘারা 

আনন্ত্য লিদ্ধ হয় কি প্রকারে? হা, বল! হইতেছে-যেহেতু বন্দ সর্ব 

বন্তর কারণ-কাল ও আকাশ প্রভৃতি বন্তরও একমাত্র কারণ হইতেছেন 

দ্ধ । তাল, [রঙ্গ যদি কারণই হয়, তাহা! হইলে ত] কার্যয বা বন্ধন বন্ধদ্বারাও 

তাহীর অন্ত্বৰ হতে পাবে? [কেন না, কার্ধা ও কারণ ত স্বভাবতই 

ভিন্ন; ] ভিন্ন বলিয়াই কার্ধ্য ঘারা কারণভূত ব্রন্ষের অন্তব্ষ সিল্ধ 

হইবে। না, তাহা হইতে পারে না)* কেন না, কার্ধ্য রা জন্য পদার্থ- 

মই অনৃত (মিথ্যা )। কারণ, গ্রস্কৃতগক্ষে ত কারণের অতিরিক্ত কার্য 

বলিয়া কোন পদার্থ ই নাই, যাহা হইতে কারণবুদ্ধি নিবৃত্ত হইতে পারে। 

যেহেতু অপর শ্রতিতে (ছান্দোগ্যে) আছে-মৃত্তিকার বিকার ব| 

কার্য অর্থই বাক্যারন্ধ নামমাব্র) মৃতিকাই সত্য”, এইপূপে একমাত্র 

সতেরই সত্যত| অবধারিত হইয়াছে (১)। অতএব বর্ষ বখন 

আকশাদিরও কারণ, তখন তিনি দেশ দ্বারাও সাগ্ত নহেন) জুতরাং 
_াশিশীীশীীপিস্পিশ  সপাশীশীপি তির ৯প্প 

(১) তাংপর্ধয-_আঁার্ঘয শ্ুরের মতে কারণের অতিরিক্ত কাঁধ্য বলিয়া কোন বন্থা মাই; 

কোন কারোরই কারণাতিরিস্ত সন্ত! নাই। কারণই অবস্থাবিশেষে নানাগ্রকার কার্ধযনানে 

পরিচিত হয়। নাম ও আক্কৃতিই কার্ধ্ের নিজ; গ্রনতত সম্ভটুক কারণের। সেই কারণেই, 
কার্য যত প্রকারই হউক ন| কেন, তাহার সর্ধবঞ্জই কারণভাব প্রতীত হয়। ধেগন- মৃত্তিক!- 

নি্শিত ধত পদার্থ জাছে, তাহার নাষ ও আ্কৃতি বাদ দিলে মৃত্তিকা ভিন আর কিছুই প্রসভীতি 

হয়না। এইজন্ত শ্রুতি কার্ধামাত্রকেই 'বাচার৪্ত৭ (বাক্যারদ্ব) বলিয়। উহার কারগকেই 

সতা ( 'মৃতিকেতোব সত্যহ্') বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন | এখানেও সহত্ত জগংই বর্গ 

হইতে উৎপন্ন * বরন্ধকার্ধা; সুতরাং জগতের ব্গাতিরিক্ত কোন সহ। নাই; সত্ব! নাই 

বলিয়াই জগৎ অসত্য-_জনৃত ) জনৃত দ্বারা কোন সত্যবস্তয়ই 'বিভীগ বা সীমা সাধিত 

হইতে পারে ন|। 
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অনন্ত। কেননা) কোন দেশে বা কোন স্থানেই জন্ত নাই বলিয়া ভূতাকাশও 

জগতে অনন্ত বলিয়া গ্রসিদ্ধ। ব্রদ্ধ যখন সেই আকাশেরও কারণ, তখন 
বন্ধে নিশ্চয়ই দৈশিক আনস্ত্যও সিদ্ধ হইতেছে। কারণ, জগতে কোথাও 

কোনও অব্যাপক পদার্থ হইতে ব্যাপক পদার্থের উৎপত্তি দেখিতে 

পাওয়া যায় না। এই কারণেই আত্মার দেশধটিত আনন্তা সর্বাগেঙ্গ 
অধিক। এইরূপ কোন বস্ত হইতে উৎপন্ন নয় বলিয়া কানদারাও আত্মার 
অস্ত হয় ন।)--স্ৃতরাং অনন্ত, এবং তত্তি্ন কোন বন্ত না থাকায় বন্ধ ঘারাও 

সাস্ত নহে (অনস্ত)। এই মমুদয় কারণে একমাত্র ব্র্ঈই পারমার্থিক 
সঠ্য ১৭ 

এই শ্রুতিতেই অব্যবহিত পরে 'এতন্মাং (ইহা হইতে ) এই মন্ত্রবাক্য 

যাহার উল্লেখ হইয়াছে, শ্রুতির 'তন্মাৎ (তাহা হইতে) এই শব্জেও সেই 
মূলশ্রতি-চিত ব্রন্মকেই লক্ষ্য কর হইতেছে। প্রথমে ব্রাঙ্গণবাক্যে যে ত্রন্ধ 

সুত্রিত (সংক্ষেপে কথিত) হইয়াছে, এবং অব্যবহিত পরেও যাহার নত্যং 

জ্ঞানং অনস্তমঠ এইরূপ লক্ষণ অভিছিত হইবে, দেই এই আত্ম শব্ববাচ্য 
বঙ্গ হইতে--তিনিই সত্য, এবং তিনিই সকলের আত্মা! এই শ্রত্যন্তর হইতে 

জানা বায় যে, ব্রন্ধই সকলের লাত্মা /,নুতরাং বন্মও আত্মা একট বন্ত। সেই 
এই আত্মন্বরূপ বদ্ধ হইতে প্রথমে আকাশ সভৃত (উৎপয়) হইল। আকাশ অর্থ 

মুর্ভ বা পরিচ্ছন্ন দ্রব্যমাত্রের অবকাশ প্রদাত] শবগুণদম্পরন হুচ্ম বন্ত। সেই 
আকাশ হইতে আকাশ-গত শবগুণ ও স্বীয় স্পর্শগুগ সহযোগে গুণদবযসম্পর 

বাস উৎপন্ন হইল। [মৃলক্রুতির ] 'সন্ত,ত শবটীর সর্বত্র অনুত্বতি হইবে। 
বাঁছু হইতে আবার স্বকীয় গুণ রূপ এবং কারণগত শব্ধ ও স্পর্শগুণের সহিত 
ভ্িগুণাত্মক অগ্নি ( তেজঃ) সন্কৃত হইল। অগ্নি হইতে আবার স্বকীয় গুগ রদ 
এবং পূর্বোক্ত শব্দ, স্পর্ণ ও রূপ এই গুণত্রয়ের সহিত সম্িষ্লিত হইয়া চতুগ৭ 

বিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল। জল হইতে আবার পঞ্চগুণবিশিষ্টা পৃথিবী উৎপন্ন 

হুইল। পৃথিবীর নিঙ্ন্ব গুণ একমাত্র গন্ধ। আর পুর্বোক কারণ হইতে প্রাণ 
গুণ হইতেছে চারিটী--শব, ম্পর্শ, রূপ ও রস) এইরপে শ্বকীয় ও পরকীয় 

খণযোগে পৃথিবীকে পঞ্চগুণবিশিষ্ট বলা হইয়া থাকে। 
উজ্ত পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ ( তৃণলতা প্রভৃতি ), ওষধিসমূহু হইতে জনন 

( খাস্ত শন্য ), এবং শুক্রর্ূপে পরিণত সেই জন্ন হুইতে হত্তমস্তকাদি আকৃতি 
সম্পর্ন পু (জীবদেহ) গ্রাদৃভূত হইল।১৮ 
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সেই এই পুরুষ হইতেছে অননরসময় অর্থাৎ ভুক্ত অন্নরসের বিকার ব 
পরিণাম) কেন না, হস্তমন্তকারদিসম্পন্ন পুরুষের সর্ব দেহ হইতে ভাবী দেহের 
বীজন্থরূণ রেতঃ (শুক্র) সভৃত হইয়া থাকে। সেই রেতঃ হইতে যাহার জন্ম 
হয়, সেও তাদৃশ পুরুষাকতিবিশিষ্টই হইয়। থাকে) কেন না, জামান সমস্ত 
প্রাণীর মধ্যে সর্বত্রই জনকের আকৃতিতুল/ আক্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল 
কথা, অবিশেষে প্রাণিদেইমাত্রই যখন অন্নরসময় এবং ক্রঙ্গবংণীর, তখন 
কেবল পুরুষের (মানুষের ) কথাই বলা হইল কেন1[ উত্তর,] যে হেতু 
প্রাণিজগতে ইহারাই প্রধান | কিরূপ প্রাধান্ত? কর্মে ও জানে অধিকাঁরই 
উহাদের গ্রাধান্ত। উপযুক্ত শক্তি, আকাজ্ষ। ও অনিষিদ্ধতা বশতঃ কর্ণানষ্ঠান 
ও জঞানানুখীলনে পুরুষই একমাত্র অধিকারী; এবং 'পুরুষেই ( মনতুষ্যেই ) 
আত্ম। পরিপ্মুট ) কেন না, 'পুরুই উত্তম বিজানদম্পন্ন হুইয়। বিজাত বিষয় 
বর্ণনা করে, বিজ্ঞাত বিষয় দর্শন করে, এবং ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে পারে, 
লোক ও অলোক অর্থাৎ হেয় ও উপাদেয় বিবেচনা করিতে পারে, এবং 
নম্বর জান বর্ণের সাহায্যে অক্ষয় অমৃত দর্শন, করে। পুরুষ এইরূপ উৎসরধ. 
সম্পন্ন) আর তত্তিন পণ্ুগণের ক্ষুধা-পিপাসাদদি বিষয়েই কেবল বিশেষ 
জান আছে, (অন্ত বিষয়ে নাই), ইত্যাদি শ্রত্যন্তরও পুরুষের শ্রে্ঠত। জাপন 
করিতেছে ।১৯ 

প্রাধান/সম্পন্ন উ্ত পুরুষকে সর্বাপেক্ষা অস্তয়তম ( হৃ?য়গত অন্তর্ামী ) 
র্ষতাবে ভাবিত করাই উপনিষদের অভীষ্ট; কিন্তু সেই পুরুষের বৃদ্ধি 
সাধারণতঃ বিবিধ বৈচিত্যবিশিষ্ট বাহ জগতের অনাত্ম-বস্তুতে আত্মবোধ-সম্পঃ) 
সুতরাং কোন একটী আলম্বন বা ভাবনীয় বাহ বন্ত অবলম্বন ন| করি 
সেই বুদ্ধিকে হঠাৎ অন্তরতম প্রত্যক্-আত্মবিধর়ে (পরমাত্মার দিকে ) কিংব। 
নিরালঘ্তাবে স্থাপুন করিতে পাঁর। যায় না) এই কারণে, শ্রুতিও 
'শাখানন্তর' দৃষ্টান্তের সাহায্যে (১) পরত্যঙ্গীভূত শরীর ও আত্মার সাধ্য 

মর “পর সস, 

(১) তাংগর্ধা--শাখাচনজ। দর্শন স্তায়টী এইরপ-_যে লোক চন্তর চেনে ন।, তাহাকে 
চক্র দেখাইড়ে হইলে, সংস। প্রকৃত চন দেখালে তাহার পঞ্ষে চন্ত্র চেন! ফঠিন হয়) 
এই জন্ত বুদ্ধিমান লোকের! উরপ লোককে তন্ত্র দেখাইবার সময় এইমপ একটা কৌশল 
অধম করিয়! থাকে- প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ দেখাইয়। মেই দিকে তাহার উড: সংযোগ ঘটা 



ণৃ ব্রন্মানন্দবল্লী। ১০৫ 

কল্পন! হ্বার! বুদ্ধিকে অন্তশ্ুধী করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন_তন্তেঘমেব 

শির$' ইত্যাদি ।২০ 

সেই এই অননরসময় পুরুষের ইহাই-- প্রসিদ্ধ শিরই শির। পরবর্তী 
'প্রাণমর' গ্রভৃতি জানে, প্রসিঞ্ধ যে সমস্ত অশির পদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃত শির 
নহে, সেই সমুদয় প্দার্থকে 'শির$' রূপে কল্পনা করিতে দৃষ্ট হওয়ায়, এখানেও 

সেইরূপ শঙ্কা! হইতে পারিত; সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্ত এখানে বিশেষ 
নির্দেশপুর্ধক “ইদমেব শির:” বল হইল। পক্ষ প্রভৃতির সমবন্ধেও এইরূপ 
যোজন! করিতে হুইবে। পূর্বাতিমুখী পক্ষীর এই দক্ষিণ বাহু হইতেছে 
দক্ষিণ পক্ষ (পাখ!); এই সব্য (বাম) বাহ হইতেছে উত্তর (বাম) পক্ষ। 

এই মধাম মর্থাৎ দেহভাগ হইতেছে সমস্ত অঙ্গের আত্ম! (প্রধান ) | অন্ত 

শ্রতিতে আছে--'মধ্যভাগই এই সমুদয় অঙ্গের আত্ম/। ইহ!নাঁতির 
অধোভাগবর্তাঁ যে অঙ্গ, তাহা হইতেছে প্রতিষ্ঠা (স্থিতির হেতভৃত ) পুচ্ছ। 

গ্রতিষ্ঠা অর্থ যাহা দ্বারা অবস্থান করে। এখানে পুচ্ছ অর্থ পুচ্ছদদশ। 
নীচের দিকে লন্বমান থাকাই উভগ্নের সারৃশ) ; যেমন গোর পুচ্ছ। ছাঁচে ঢালা 
গলিত তাত্র যেমন বিভিন্ন মুর্তিতে পণ্রণত হয়, ঠিক তেমনিভাবে পরবর্জা 

মনোময় গ্রভৃতির রূপকত্বও বুঝিতে ,হইবে। অন্নময় মাত্মার শ্বরূপপ্রসঙ্গে 

এই ব্রাঙ্মণ-শ্রতিতে যে বিষয় বর্ণিত হইল, তথ্ধিষরে এই প্লোকও অর্থাৎ এই 

মগ্্রটীাও পঠিত আছে ।১৪২৮। 

ইতি ত্রক্গানন্দবন্লীর প্রথম অনুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥১॥ 

পপ পাভডাপাপ পিপলআআাীত 

পরে সেই বৃক্ষের এরূপ একটা শাখা দেখায়) যাহার উপর দিয়া চন্দ্র দেখিতে পাওয়। বায়। 

সেই শাখার দিকে তাহ।র দৃষ্টি ্বিয় হইলে বিজ্ঞ লে!কটা বলিয়! দেন যে, এ দেখ, & শাধার 

উপর যে বৃহৎ উজ্জল বস্তটী দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম চস্ত্র। এইরূপে অজ্ঞলে!ককে হঠং 

নির্ধিশেষ জাযদর্শন করাণ অনস্তব বলিয়| শ্রুতি প্রথমতঃ গরিশেষভাবে জানবার উপদেশ 

দিতেছেন। | 
৮. 
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দ্বিতীয়ে!হমুবাকঃ। 

অম্নাদৈ প্রজা; গ্রজায়স্তে। যাঁঃ কাঁশ্চ পৃথিবীকছ 
শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবস্তি। অগৈনদপি যন্তান্ততঃ | 
অন্ত ছি ভূতানাং জ্োষ্ঠম। তন্মাৎ দর্বেবৌষধমুচ্যাতে। 
মর্বং বৈ তেইমুমাগবন্তি। যেংনং ব্রদ্ষোপালতে। 
অন্ত হি ভূতানাং জোষ্ঠম। : তম্মা সর্ব্বৌষধমুচ্যতে। 
অমনানতুতানি জায়ন্তে। জাতান্যশ্নে বর্ঘন্তে। অগ্যতেহত্তি 

চভূতানি। তন্মাদন্নং তছুচ্যত ইতি ॥ 

তস্মা। এতম্মাদন্নরনময়াৎ। অন্ভোহন্তর আত্ম! প্রাণ- 

ময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণট। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য 
পুরুষবিধতাম। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তম্ত প্রাণ এব 

শিরঃ| ব্যানো দক্ষিণ; .পক্ষঃ|' অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। 
আকাশ আত্ম]। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ।। তদপ্যেষ লেকে 
ভবতি ॥ ১॥ ২৯ ॥ 

ইতি ব্রহ্মা নন্দবল্লাধ্যায়ে দ্বিতীয়োহনুবাকঃ ॥ ২॥ 

ল্পলার্থঃ। যাঃ কাশ্চ (যাঃ কাশ্চন) [গ্রজ্জাঃ ] পৃথিবীং শ্রি্ঃ 

(পৃথিবীগতাঃ), [তাঃ সর্বাঃ] এজাঃ (প্রাণিনঃ) অল্লাৎ (অদনীয়াৎ 
রেতোরূপেণ পরিণতাৎ শশ্তাদেঃ) বৈ (এব) এজায়স্তে (উৎপদ্তত্বেয। অথ 
(উংপত্তযনস্তরং) অন্নেন এব জীবস্তি ; অথ (অনন্তরং ) অন্ততঃ (অস্তে-_ 
বিনাশকালে) এনৎ (অন্লং) অপিঘন্তি (অননে প্রলীয়ন্তে ইত্যর্ঘ))। হি 
(বতঃ) অন্পং ভূতানাং ( চতুর্বিধপ্রাণিনাং) গ্যোেষ্ঠং (শ্রেষটং__প্রথমজয্ )) 
তন্মাৎ (ঞোষ্তাৎ হেতোঃ), সর্কৌধধমূ উচাতে। যে! জনা:) অং ব্রন্ 
উপাসতে (বর্বুদ্ধা অল্লমূ উপাসতে),তে বৈ সর্ব অশ্নম আগ,বস্তি (পরা বস্তি) 
হি (বদ্মাং) অন্ংং ভৃতানাং (গ্রাণিনাং) জ্োষ্ঠং ( প্রথমজং ) তন্মাৎ [ অনং] 
সর্বোৌধধমূ উচ্যতে। বন্ধবৎ অননস্তাপি উংপত্তিস্থিতিলয়- 'হেতুতবম্ উপান্তত্ব-কারণ- 
মুচ্যতে || অল্লাৎ ভূতানি জায়স্তে ; জাভানি চ অঞ্জন (ভূক্েন) বর্ধাকে। 



[বং] অগ্যতে ( তক্ষ্যতে ) [ভুতৈঃ],[ অন্নং কর্তৃ] ভূতানি চ অতি (ম্বপ্ং : 
ভূঙজে ), তন্মাৎ (ভোজ্যত।ৎ ভোতৃত্বাচ্চ হেতে1ঃ) তৎ অক্পং উচ্যতে ( অন্ন- 
শকেনাভিবীয়তে )) ইতি (ইতিশবঃ পঞ্চস্থ কোশেষু প্রথমকোশপরি- 
সমাপ্ত্যর্থঃ )। 

[ ইদানীং দ্বিতীয়ং প্রাণময়ং কোশং বক্ত,মুপক্রমতে 'তম্মা ইত্যাদি। ] 
তন্মাৎ এতন্মাৎ ( অনস্তরোক্তা1ৎ ) অনয়সময়াৎ ( অননরসুপরিণামভূতাৎ অন্নময়- 
কোশাত) অন্যঃ (পৃথগ ভূতঃ) অস্তরঃ( গত্যন্তরঃ-_সৃক্ষঃ) আত্মা (আত্মশব্ব বাঁচযঃ) 

গ্রাণময়ঃ ( প্রাণঃ বায়ুতে?ঃ, তন্ময়: )] অস্তি || তেন (প্রাণময়েন আত্মন। ) 

এব: (স্থুলো দেহঃ) পূর্ণঃ ( ব।যুনা দৃতিরিব পরিপূর্ণঃ)1 সঃ বৈ এষঃ 
(গ্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ ( পুরুষাকাঁরঃ) ( শিরঃপক্ষার্দিবিশিষ্ট:) এব। তন্ত 
( অন্নময়স্য ) পুরুষবিধাম্ (পুরুষাকারতাম্) অনু ( পশ্চ।ৎ-_-তানুসারেণ ) 

অয়ং ( প্রাণময়ঃ) পুরুষবিধঃ (মুযানিষিক্তগপিত-তাত্রপ্রতিমাবৎ পুরুষাকারঃ| 

[ পূর্বন্য পূর্বস্য পুরুষবিধতামনুস্থত্য উত্তর উত্তরঃ পুরুষবিধঃ ভবতি ইতি 

ভাবঃ]। [ ইদান্টীং পুরুষবিধন্ং প্রপঞ্চ্যতে_] তন্ত (প্রাণময়ন্ত ) প্রাণঃ 

( উর্দাগামী বাযুঃ ) এব শিরঃ ( উর্ধগতত্বাৎ 'স্তকবৎ 7 ব্যানঃ (শরীরব্যাপী 

বাধুঃ) দক্ষিণঃ পক্ষ: ; পানঃ (অধে!গামী বাযুঃ) উত্তরঃ (বামঃ) পক্ষঃ; 
আকাশঃ ( সমানাখাঃ বামুঃ) আত্মা (মধ্যস্থিতত্বাৎ আত্মবৎ)) পৃথিনী 
( পৃথিবীদেবত! ) পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (আধ্যাত্মিকস্ত প্রাণস্ত স্থিতিহেতৃত্বাৎ পুচ্ছমিব 

ইত্যর্থঃ)। তৎ (তন্মিন্ বিষয়ে ) এবং শ্রোকঃ ভবতি ॥১।২৯। 

সুলান্মুবাদ--পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়! যে কোন প্রজ। অর্থাৎ 
জগ্মাশীল প্রাণী আছে,সেই সমস্ত প্রজাই অন্ন হইতে--শুক্তুরূপে পরি- 

ণত খাছদ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; উৎপত্তির পরও অন্ন দ্বারাই 
জীবিত থাকে, এবং অস্তকালে সেই অল্নেই বিলীন হইয়া থাফে। 

যেহেতু অন্পই সমস্ত ভূতের (প্রাণীর) জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ প্রথমোৎপন্ন, 
সেই হেতু অন্নকে সর্ব্বীধ অর্থাৎ ক্ষুধ! তৃঞ্চাদি সমস্ত দেহব্যাধি 
প্রশমনের উপায় বল! হইয়। থাকে। যাহার! অন্ন-ব্রদ্ষমের (ক্রচ্গ- 

বুদ্ধিতে অল্নের) উপাসনা করেন, তাহার! সমস্ত অম (তোগ্য বস্তু) প্রাণ 

হন। অল্পই সর্ব্বডূতের প্রথমজ (জ্যেষ্ঠ); সেই হেতু মল্নকে সর্বেবীষধ 
অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ দেহন্যাধি প্রেশমনের উপায় বলা হইয়া থাকে। 



১৪৮ তৈত্তিবীয়োপনিষদ.। . 

অন্ন হইতে জরায়েজ, অগুজ, স্বেদ্জ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুরবিধ প্রাণী 

জগ্মলাভ করে ) জন্মের পর অন্ন ছারাই [ সেই সমুদয় প্রাণী ]| বৃদ্ধি 

পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ অন্ন অদনকরে (ভক্ষণ করে), এবং অক্পও 

আবর প্রাণিগণকে অদন করে (ভোগকরে); এই কারণে 

[ ভঙ্গ দ্রব্কে ] অন্ন বল! হই! থাকে ইতি। 

সেই এই অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণতিভূত স্ুলদেহ অপেক্ষ। 

অভ্যন্তর অপর আতা আছে, তাহায় নাম প্রাণময় ( গ্রাণময় কোশ )। 

দেই প্রাণময় আত্মা দ্বার এই অন্নময় দেহ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 

সেই প্রাণময় আত্মাটী পুরুষবিধ ( পুরুষদেহের হ্যায় হস্ত মস্তকাদি 

সম্পন্ন )। সেই অন্নময়ের আকৃতি মনুসারেই ইহা ( প্রাণময় ) 

পুরুষবিধ অর্থাৎ অন্নময়ের আকৃতির অনুরূপ ইহার আকৃতি ।[ বিশেষ 

এই যে] প্রাণই প্রাণময় কোশের শির, ব্যান বায়ু তাহার দক্ষিণ পক্ষ 

( পাখা ), অপান বায়ু বাম পক্ষ, আকাশ ,অর্থাং সমাস বাঁযু তাহার 

আত! ( দেহ-মধ্যভাগ ), এবং পৃথিবী তাহার প্রতিষ্ঠা__স্থিতি-সাধন 

পুচ্ছ। উক্ত বিষয়ে এইপ্রকার' শ্লোক (সংক্ষিপ্তার্ক মন্ত্র) 

আছে ॥১।॥ ২৯॥ 

ইতি ব্রহ্মানন্দবন্লী দ্বিতীয়ান্ুবা কব্যাখয। ॥ ২॥ 

স্ণাক্কল্রভাম্যক্ম,। অন্নাপ্সাদিতাবপরিণতাৎখ। বৈ ইতি 

প্ররণার্থঃ; প্রজ্জাঃ স্থাবর-জঙ্গমাতকা:) গ্রজ্ায়ণ্ডে। যাঃ কাশ্ঠ অবিশিষ্টাঃ 

পৃথিবীং শ্রিতা: পৃথিবীমা শ্রিতাঃ, তাঃ সর্বাঃ অগাদেব গ্রজায়ন্তে। অথে৷ অপি 

জাতা; অয্নেনৈব জীব্তি প্রাণ।ন্ ধারয়ন্তি বর্ধন্ত ইত্যর্থঃ। অথাপি এনদন্ম্ 
অপিষস্তি অপিগচ্ছন্তি। অপিশবঃ গ্রতিশবার্থে, এন্নং প্রতি লীয়ন্ত ইত্যর্থ। 

অন্ততঃ অস্তে, জীবনলক্ষণায়। বৃত্তেঃ পরিসমাণ্তো। কম্মাং? অনম্ হি 

বন্মাদ ভূতানাং গ্রাণিনাং জো্ঠং প্রথমঙ্গমূ। অন্লময়াধীন।ং হীতরোং ভূতানাং 

কারপমননষ্) অতঃ অন্নগ্রভবা অননজীবন| অন্নপ্রলয়াশ্চ সর্ধাঃ প্রঞ্জাঃ। 

যন্মাচৈবদ। তন্াৎ সর্কোধধং সর্ধপ্রাণিনাং দেহদাহ প্রশমনমন্নমুচ্তে 1১ 
অযনকরঙ্গবিদঃ ফলমুচ্যতে _সর্বং বৈ তে সমন্তমরজাতম আগ্ুবন্তি। কে? 

যে অগ্ং ব্রহ্ম যখোজমুপাসতে। কথম্1? অন্নজোহ্যাত্মামগ্রলয়োহহম্, 



বরদ্ধানন্দব্মী । ১১৯ 

তন্মাদন্নং ব্রন্গেতি । কুতঃ পুনঃ সর্বারগ্রাণ্িফলমন্নায্বোপাসনমাতি 1 উচ্যতে) - 

অন্ধং হি ভূতানাং জ্যোষ্ঠম। ভৃতেড্যঃ পূর্বমুৎপনন্বাজ্োষ্ঠং, হি যন্মাৎ ত্মাৎ 
সর্কোবধমুচ্যতে ) তক্মাহুপপত্ন। সর্বানায্মোপাস€স্ত সর্বাননপ্রাপ্তিঃ। অন্নাদ্ 

ভূতানি জায়ন্তে) জাতান্তপ্লেন বর্ধান্তে ইতুযপসংহারার্থং পুনর্বচনমৃ। 

ইদ্দানীমন্্নির্বচনযুচ্য তে _-অগ্যতে ভুঞ্যতে চৈব যদ্ৃতৃতৈঃ অতি চ ভূতানি 

যম তন্মাৎ তূতৈভ্প্মানবাদ্ ভূততো কৃত অং তদুচাতে। ইতিশৰঃ 
প্রথমকোশপরিপমাপ্তার্থ;। ২ * 

শন্্ময়াদিতা আনন্দময়াগ্ডেত্য আত্মভ্যোইহত্যন্তরতমং ব্রহ্ম বিষ্বয়া গত্যগায্মত্থেন 

দিদর্শায়যূ শান্্রঘ অধিদ্তাকৃত-পঞ্চকোধ|পনয়নেন অনেকতুষ-কোদ্রববিতূধী- 

করণেনেব তগুলান্ প্রপ্তৌতি__স্মাথা এতত্াদন্নরনময়াদি 'যাদি। তগ্যাৎ 
বৈ এতনম্মাদ বথোজাৎ অন্নরসময়াৎ পিগুাদ্ অন্তঃ ব্যতিরিজ্ত অন্তরোইভ্যন্তরঃ 

আত্ম পিওবদেব মিথ্যাপরিকল্পিত আত্মতেন প্রাণময়ঃ; প্রাণঃ বায়ুঃ, তন্ময়ঃ 
তত্প্রায়ঃ। তেন প্রাণময়েন এবঃ অন্নরসময় আত্ম! পূর্ণঃ বাযুনেব দৃতিঃ। ৩ 

স বৈ এষ গ্রাণময় আত্ম! পুরুষবিধ*্এব পুরুষ|কার এব শিরঃপক্ষাদিতিঃ। 

কিংস্বত এন? নেহহ-_ প্রসিদ্ধং তাবদররসময়স্তাত্বনঃ পুরুষবিধত্বম্ ; হস্ত 

অন্রসময়স্য পুরুষবিধঠাং পুরুষাকারতাঁম্ এন্থু অয়ং প্রাণময়ঃ পুণ্ষবিধঃ 

মুষানিবিক্তগ্রতিমাবৎ, ন স্বত এব। এবং পূরবস্ত পূর্বস্ত পুরুষবিধত!) তামনু 
উত্তরোত্তরঃ পুরুষবিধো৷ ভবতি, পর্বঃ পূর্বশ্চোজরোতরেখ পূর্ণঃ। ৪ 

কথং পুনঃ পুরুষবিধত| অন্তেতি ? উচ্যতে,_-তন্ত গ্রাণময়শ্ত প্রাণ এব শিঃ__ 

গ্রাণময়স্ত বাষুবিকারন্ত প্রাণঃ মুখনাপিকানিঃসরণে। বৃত্তিবিশেষঃ শির ইতি 

পরিকল্পতে) বচনাৎ। সর্ধক্র বচনাদের পক্ষার্দিকল্পন। |, ব্যানঃ ব্যানবৃত্তিঃ 

দবক্ষিগঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্ম, য আকাশঙ্থো 

বৃত্তিবিশেষঃ সমানাধ্যঃ দম আয্মেব আত্মা, প্রাণত্তাধিকারাৎ । মধ্যস্থতা দতরাঃ 

পর্বযন্ত। বৃভীরপেক্ষ্য আত্মা) “মধ্যং হোষামঙ্গানামাত্মা” ইতি প্রদিদ্ধং মধ্য্থস্তা- 

বত্বমূ। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । পৃধিবীতি পৃথিবীদেবতা আধ্যাত্মিকন্ত প্রাণস্ত 

ধারয়িত্রী, স্িতিহেতুত্বাৎ। “সৈষ| পুরুষন্তাপানমবষ্টভা” ইতি হি শ্রুত্যন্তরমূ। 

অন্যথা উদণানবৃত্ত্যা উর্মাগমনং গুরুত্বাৎ গতনং বং স্ঠাচ্ছীর্ত। তন্মাৎ পৃথিবী- 

দেবতা পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা প্রাণময়গ্তাতুনঃ। তৎ তক্সিন্নেবার্থে গ্রাময়াতমবিষয়ে 

এব গ্লোকো। ভবতি ॥ ২। ২৯। | 
ইতি বরদ্ধানন্বল্লী-দ্বিতীয়নুবাকভায্ুম্ ॥ ২॥ 



১১৪ তৈত্তিরীনিয়োপষদ,। 

ভাহ্ান্ুবাদ্। শ্রুতির “বৈ' শব্ঘটী রণর্থক ) অর্থাৎ রা দিব 

ৃষ্িগ্রক্রিয়ার স্মারক । রপরুধিরাদিতাবে পরিণত অন্ন হইতে স্থা বর-জঙ্গমাত্মক 

সমস্ত গ্রজ! (প্রাণী) উৎপর হয় (১)। অবিশেষে যে কোন প্রজা পৃথিবীতে 

আশ্রিত আছে, তাহারা সকলেই অন্ন হইতে সমূৎ্পন্ন হয । জাত হইয়াও অন্ন 

বারই জীবিত থাকে-_ প্রাণ ধারণ করে, অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয়) এবং অন্তকাঁলে 

_ জীবনের পরিসমাণ্তিদশৃয় আবার এই অন্নেতেই অপিগত হয় অর্থাৎ 

অন্নাতিযুখেই লয় প্রাপ্ত হয়। কেন? যেহেতু'অন্নই ভূতদমূহের-_ গ্রাণিগণের 

জোষ্ঠ বা গ্রথমজজজ। অভিগ্রাঁয় এই যে, অল্পই অন্নময়প্রভৃতি সমস্ত ভূতের 
কারণ) সমস্ত প্রজাই অল্পপ্রভব, অন্লজীবী ও অন্নগ্রলয় (অস্ন্লেতে বিলয়নশীল )। 

যেহেতু অন্নের এইরূপ মহিমা, সেই হেতুই অন্নকে সর্ববৌষধ অর্থাৎ সর্বগ্রামীর 
দেহগত সম্তাপের গ্রশমন (ক্ষুধাতৃষ্ঠাদি দেহরেশনিবুত্তির উপায়) বলিয়। 

নির্দেশ কর! হইয়। থাকে ।১ 
অতঃপর অন্নকে যাহার! ব্রহ্মভাবে উপাসন। করেন, তাহাদের ফল বলা 

হইতেছে-- তাহার! সমস্ত অর গ্রাণ্ত হন।'কাহার1? যাহারা ব্থোক্গ্রকারে 

অল্পকে ব্রঙ্গভাবে উপাসন1 করেন। সেই উপাসনা কিপ্রকার? না, আমি 

অন্ন হইতে জাত, অন্াম্ক এবং অন্নেই ব্ধিয়শীল ; সেই হেতু অন্নই তরঙ্গ 

এই প্রকারে উপাঁসনা করিবে (২)। ভাল, কি কারণে অল্লাস্বোপসনায় 

সর্দাগ্রাপ্তি ফল সংঘটিত হয়? হা, বলা হইতেছে যেহেতু অন্ন সর্ববসূতের 
প্রথমোৎপত্ত্বিবন্ধন সর্বভূতের জোষ্ঠ, সেই হেতুই অন্নকে সর্বৌধধ বঙগ! 
হইয়! থাকে; এবং সেই হেতুই অর-্রন্গোগাসকের সর্বায়প্রাপ্তি-ফললাতও 
উপগন্ন হইতেছে। পূর্বরুধার উপসংহারাথই 'অরলাৎ ভূতানি জায়স্তে, জাতানি 
অননেন বর্ধনে” এই বাক্যের পুনরুকি কর হইয়াছে। এখন অন্ন শষের নির্বচন 

( যৌগিকার্থ ) বলা হতেছে-_যেহেতু জীধিগণবর্ৃক তুজ হয়, এবং নিজেও 

(১) ভাৎপর্ধা- দেহ যে, অন্রদমর়, তাহা ছালোগেযাপ বনে উত্ধযয়গে বর্ণিত আছে।। 
"অন্লষণিতং ভেধ! বিধীয়তে_অন্ত বঃ স্থবিটো| ধাতৃঃ, তৎ পুরীযং তবতি। যো মধ্যঘঃ,ৎ মাংসং 
যোহণিষ্ঃ, তৎ মন$* ইতাদি। (ছান্দোগ্য -৬11১) 

ইহার মর্ঘার্থ এই যে, আমাদের ভুক্ত অন্্ের ছুল ভাগ বিঠারূপে, মধ্যম ভাগ মাংলর়ণে, 
এবং দৃক ভগ মনের পু্িকররপে পরিগত হয়। অন্লগত তেজোভাগেরও এইয়গ ত্রিবিধ 
পরিণাম হয়। 

(২) তাথগর্ধা-স্ব্্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্পন্ন হয়, তেমনি 
অঙ্গ হইতে এই ছল দেছের উংপতি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয়। ব্র্ধ ও অগ্লের মধ্যে এই প্রকার 
সামৃভ থাকার ওয়কে ব্গবৃদ্ধিতে উপসন! করিবার উপদেশ প্রান্ত হইয়াছে 



ব্রঙ্গানন্দব্লী | ১১১ 

প্রাণিগণকে ভোগ করে, সেই হেতু--প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হয় বলিয়৷ এবং 
প্রাণ্গিণকেও ভোগ করে বলিয়া।ভক্ষা দ্রব্য অন্ন নামে অভিষ্থিত হুইয়া থাকে। 

গ্রথম কোশের (অন্নময় কোশের ) পরিসমাপ্তি স্চনার্থ--'ইতি, শব প্রযুক্ত 

হইয়াছে (৩)।২ 
অনেক তুষাবৃত কোদ্রব (একপ্রকার শস্য) হইতে*এক একটা তৃষ 

অপসারণ করিয়া যে়প তওুল বাহির করিতে হয়, তদ্ধপ অস্লময় হইতে আস্ত 
করিয়৷ আনন্দময়পর্য্যস্ত ষে পাঁচটা কোশ (আত্মার আবরক) আছে, সে 

সমুদ্র আত্মা হইতেও অন্তরতম 1৪৬২ ব্রঙ্ধকে ( জীবকে ) বিস্তা- 
সাহায্যে অবিস্তাজনিত পঞ্চ কোশ অপনয়নপূর্ববক পরমাত্মার স্বরূপ প্রদর্শনের 

অভিগ্রায়ে এই উপনিষৎ শাস্ত্র এখন “তন্মাত্ব! এতন্বাৎ অন্নরসময়াৎ" ইত্যাদি 

বাক্যের অবভারণ! করিতেছে । যথোক্তপ্রকার সেই এই ধে, অন্নরসময় 

দেহপিপ ( অল্পময় কোশ ), তাহা হইতে আরও অত্যন্তরবন্তী আর একটী 

আত্মা গ্রাণময় কোশ, যাহা! অন্নময়েরই মত, এবং অজ্ঞানবশতঃ আত্মন্বরূপে 

পরিকল্পিত (8)।, প্রাণ অর্থ-বাযু, বাহা! তন্ময় -বাধুগ্রায় অর্থাৎ একগ্রকাণ 
বাযুই, তাহার নাম প্রাণময় । দৃতি ( কর্ধকারের ভন নামক যন্ত্র) যেমন 

বাযুদ্বার! পূর্ণ থাকে,তদ্রপ উক্ত অন্নম কোশও এই গ্রাণময় কোশে পরিপূর্ণ ৩ 
স্পা পাপস্পীপীপিসসোশ | পালিশ 

(৩) তাৎপধ্য__বেদাস্তশান্্রে অ্ময়, প্রাগময়। মনাময়। বিজ্ঞানময় ও আননাময় নাষে 

পা/টী কোশের উল্লেখ আছে। সঙ্চিদাননম্বয়প আত্মাকে আবৃত করিয়! রাখে বলিয়া 

অন্মমগাদির “কোশ! নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্যারপ্যন্বামী বলিয়াছেন_-“অঙ্গং প্রাণে! মনো বুদ্ধি- 

রামদাষ্চেতি পঞ্চ তে। কোশাস্তৈরাৃতঃ স্বাত্ব। বিশ্বৃত্য| সংস্থতিং ব্রজেখ।” ( পঞ্চদণী)। 

ইহার অভি প্রায় এই যে, কোপ অর্থ আবরক, যেমন তরোয়ালের আবরক তাঁহার খাপ। 

অবরক খাঁপের মধ্যে নিহিত তরোয়াল যেমন দৃষ্টিগথে পড়ে না,তেমনি আত্মাও উক্ত অগ্নময়াদি 

আবরণে আবৃত থাকায় জনার্জিত বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় না) কাজেই আত্মার প্রন্কত স্বরূপ 

জানিতে পারাযায় না; এই অজ্ঞানের ফলেই অদংসামী আত্ম! আপনাকে সংমারী বি! ঘনে করে 

এবং তদস্রূপ কাধ করিয়া খাঁকে। হুলবুদ্ধি লোক স্থুল দেহকেই আত্ম! মনে করে; ভদপেক্ষা 

ুপ্াযুদ্ধি লোৌক গ্রাণকে জায়! মনে করে; এইরূগে বুদ্ধির বিকাপানুসারে কেছ মনকে, কেহ 
বুদ্ধিকে, কেহ ব| আনন্দ মগ্ন কোণকে আহা বলির! হনে করে। কিন্ত প্রকৃত আত্মার স্বরূপ প্রায় 

কেহই জানিতে প্রারে না। এইরূপে আত্মার আবরক বলিয়। উহীরা কোণ নামে উদ্ধ 
হইয়া! থাকে। রর 

(৪) তাৎগর্ধা-_-অন্নময় ও প্রাণবয় প্রভৃতি কোশগুলি প্রকৃত আব। ন। হইলেও, অজ্ঞান- 

বশত $ সংসারীলোক কোশকেই জাজ! বলিয়া মে করিয়া! খাকে ; এই কারণে উপনিধদে এই 



১১২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ। 

সেই এই গ্রাণময় আত্মা নিশ্চয়ই পুরুষাকার, অর্ধাৎ শির ও পক্ষার্দি 

অবযবযোগে পুরুষাকারই বটে। ন্বভাঁবতই কি? অর্থাৎ উক্ত গ্রাণময় 
কোশটীকি শ্বভাবতই পুরুষাকারসম্পন্ন ? না, তাহা নহে; এই অভিগ্রায়ে 
বলিতেছেন যে, অব্লরসময় ( অশ্নময় কোশরূপ ) আত্মার যে পুরুষবিধত্তা) 

তাছ। গ্রসিদ্ধই 'আছে। সেই অন্নরসময় আত্মার পুরুষবিধত| অনুসারেই 

মুধানিধিজ (ছাচে ঢালা) গলিত তাতে, স্যার এই প্রাণময় কোশও পুকুষ- 

বিধ) কিন্তু স্বভাবতঃ নহে। এইরূপ অন্থত্রও পূর্ব পূর্বব আত্মার পুরুষবিধতা 
লইয়াই পর পর আত্মা ( কোশ) পুরুষবিণ হইয়া থাকে, এবং পূর্ব পূর্ব কোশ- 
গুলি পরবর্তী কোশসমূহ দ্বার! পূর্ণ বা আন্বত।৪ 

ভাল, এই গ্রাণময় আত্মার পুরুষবিধ! কিপ্রকারে সংঘটিত হয়? ঠ|, বলা 

যাইতেছে-_সেই প্রাণময়ের প্রাণই শিরঃ) উক্ত বায়ু-পরিণাম গ্রাণময় কোশের 

যে, মুখ ও নাপিকাপথে নির্গমনশীগ বৃতন্তিবিশেষ (প্রাণবাযু)) তাহাই তাহার 
শিরঃ বলয় কল্পিত হয়; কারণ শ্রুতিবচনই এবিষয়ে প্রমাণ। এখানে 

শ্রতিবচনাহুসারেই সর্বত্র পক্ষা্দি পরিকরনা বুঝিতে "হইবে । প্রাণের 

ব্যাননামক ব্ৃততিটা তাহার দক্ষিণ পক্ষ; অপান বৃত্তি তাহার উত্তর (বাম) পক্ষ) 
আর আকাশ তাহার আত্মা। এথানে, গ্রাণবৃত্তির প্রসঙ্গে আকাশের উল্লেখ 
থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রাণবায়ুর সমাননামক যে, আকাশস্থ বৃত্তিবিশেষ, 
তাহাই ইহার আত্ম! অর্থাৎ আত্মারই মত। অপরাপর প্রাণবৃত্তি অপেক্ষা 
এই সমাননামক বৃত্তিটী মধ্যবর্তী, সেই কারণে ইহার আত্মত্ব কল্পনা কর! 
হইয়াছে। 'আত্মাই এই সমস্ত অঙ্গের বা অবয়বের মধ্যবস্তী' ইত্যাদি 
শ্রুতি বাক্যেও আত্মার মধ্যবস্তিত্ব এরসিদ্ব আছে। পৃথিধী ইহার স্থিতিসাধন 
পুচ্ছ। এখানে পৃথিবী" অর্থ_দেহগত প্রাণের বিধারক পৃথিবী-দেবত|; 
কেননা, উহাই প্প্রাণস্থিতির হেতু । কারণ, অপর শ্রতিতে আছে, 'সেই 
এই পৃথিবীদেবত| পুরুষের (দেহের) মপান বায়ুকে ভর করিয়া” ইত্যাদি। 

পৃথিবীদেবত! শরীরের বিধারক ন| হইলে, হয় উদ্ধগামী উদানবাযু দ্বারা 
উ€' উর্ধগামী হইত, না হয় গুরুত্ব নিবন্ধন অধঃগতিত হইত। সেই হেতু 
পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর দ্েবতাই প্রাণময় আত্মার স্থিতিহেতু পুঙ্ছ- 
স্থানীয়। "উক্ত অর্থেই অর্থাৎ গ্রাণযয় আত্মার সন্বন্ধেই এইরূপ একটী ক্লক 
( সংক্ষিণ্তার্থক বাক্য) আছে ॥১/২৯। 

ইতি ব্রঙ্গানন্দবন্পীর দ্বিতীয় অন্গুবাকের ভায়ান্ু বাদ ।২। 
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তৃতীয়োইনুবাঁকঃ। 

প্রাণৎ দেবা অনুপ্রাণসত্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে। 

প্রাণো হি ভূতানামাযুঃ । তল্মাৎ পর্ববায়ুষমুচাতে | সর্ব 
মেব ত আযুধস্তি। যে প্রাণ ব্রহ্ষোপানতে। প্রাণে . 

হি ভৃতানাম|যু$। তক্মৎ টার্ববায়ুষমুচাত ইতি। তস্তৈষ এব 
শারীর আত্মা । হঃ পূর্ববস্ত | 

তম্মাঘ। এতম্মাৎ প্রাণময়াৎ | অন্যোইস্তর আত্ম। মনোময়ঃ | 

তেনৈষ পূর্ণঃ। ম বা এষ পুরুষবিধ এব। তন্ত পুরুষবিধতামূ। 
অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজ্গুরেব শিরঃ। খগডক্ষিণঃ 
পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পঞ্গঃ। আদেশ আত্মা অরথ্ববাঙ্গিরঃ 
ুচ্ছং প্রতিষ্ঠা তদপ্যষ শ্লে।কো ভবতি ॥ ১ ৩০। 

ইতি ব্রহ্ষানন্দবল্লী-তৃতীয়োধনু বাকঃ ॥ ৩॥ 

ললাথি। [ ইদানীং প্রাণোপাসনায়া ফলকথনপুর্ধবকং মনোময়- 

কৌশম্বরূপমুচ্যতে--“প্রাণং দেবা:” ইত্যাদিন! ]। দেবা: (ইন্জিয়াণি) গ্রাণমূ 
( গ্রাণময়কোশম্) অনু প্রাণত্তি ( তত্প্রাণনক্রিয়য়। ক্রিয়াবস্তে! ভবন্তি )। তথ! 
যেমন্গুয়াঃ গশবঃ চ, [তে হুপি প্রাণম্ অন্ধ প্রাণভ্তীতি শেষঃ]। হি 
( যন্মাৎ) প্রাণঃ ভূতানাং (প্রাণিনাম) আমুঃ (জীবনং জীবনহেতুরিত্যর্থঃ ), 

তণ্মাৎ ছেতোঃ সর্বায়ুষং ( সর্বেষাম্ আম্ুঃ, সর্বাযুঃ। সর্বায়ুরের সর্বাযুবম্) 
উচ্যতে ( কথ্যতে, পঙ্ডিতৈঃ)। যে (জনাঃ) প্রাণ ্রহ্ধ উপাসতে (প্রাথমেব 

্দববু্ধ্যা উপাসতে ), তে ( উপাঁসকাঃ) সর্ব (সম্পূর্ণ) এব আয়ুঃ (শতবর্ষ. 
মিতং) যন্তি (প্রাপুবস্তি)। হি (বন্মাৎ হেতোঃ ) গাণঃ ভূত্ানাম্ আয়ু, 

তক্মাৎ হেতোঃ সর্ববাযুষম্ উচ্যতে ইতি। তত্ত পূর্বন্ত ( অনময়ন্ত) এবঃ 
এব শারীরঃ আত্মা । [কঃ1]যঃ (প্রাণময়ঃ)। 

তন্মাৎ এতন্মাৎ (প্রাণময়াৎ ) বৈ অন্তঃ অন্তরঃ আত্ম, মনোময়ঃ | তেন 

(মনোময়েন ) এষ; (প্রাণময়ঃ) পূর্ণ (ব্যাণ্তঃ)। স এয বৈ পুরুষবিধঃ 
(পুরুষাকারঃ) এব। তন্ত (প্রাণময়ন্ত ) পুরুষবিধতাম্ অন্থ (তন্ত গুরুষ- 
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কিধতয়ৈব) অয়ং ( মনোময়ঃ ) পুরুষবিধঃ | যঙ্থুঃ ( য্ুর্মন্্। ) এব তন্ত শিরঃ ; 

খক্ দক্ষিণ; গক্ষঃ; সাম উত্তরঃ পক্ষ; ; আদেশঃ (কব্রাহ্ষণভাগঃ) আত্ম। 

( দেহমধ্যভাগঃ); অথর্বাঙ্গিরসঃ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছমূ (পুচ্ছমিব) । তৎ্ (তশ্র 

বিষয়ে ) এষ: শ্লোকঃ ভবতি ॥১।৩০। 

মুলান্ুবাঁদি। এখন প্রাণোপাসনার ফলনির্দেশপুর্ববক মনোময় 

কোশের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন _'প্রাণং দেবাঃ' ইত্যাদি । 

দেবগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ ) প্রাণময় *কোশের অনুগত থাকিয়। পপ্রাণন 
করে, অর্থাৎ নিজ নিজ ক্রিয়। সম্পাদন করে, এবং যাহারা মনুষ্য 

ও পশু, [ তাহারাও প্রাণের অনুগত থাকিয়াই জীবন ধারণ করে ]। 

যেহেতু প্রাণই ভূতগণের ( প্রাণিগণের ) আয়ুঃ অর্থাৎ জীবনরক্ষার 
নিদান, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ববায়ুষ' বল। হইয়া! থাকে । তাহার। সম্পূর্ণ 

আমুঃ প্রাপ্ত হয়, যাহার! ব্রন্মবুদ্ধিতে প্রাণের উপাসন! করে। যেহেতু 
প্রাণই সর্ববভূতের আযুঃ, সেই হেতু প্রাণকে 'সর্ববায়ুষ বল! হইয়া 
থাকে। এইফে, প্রাণময় কোশ, ইহাই পুর্ববকথিত অন্নময়ের শারীর 
( দ্হোধিষটিত ) আত্মা। ট 

সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও অভ্যন্তর অন্ত একটী আত্ম! 

আছে, তাহার নাম মনোময়। তাহ! ছারা এই স্ুল দেহ পুর্ণ। সেই এই 
মনোময় আত্মাও পুরুষাক।তই বটে । পূর্বেবাক্ত প্রাণময়ের পুরুষবিধত। 

অন্ুসারেই ইহার পুরুষবিধতা | যজুম্নন্ত্রই তাহার শির; খক্মন্ত্র তাহার 

দক্ষিণ পক্ষ, সামঞ্দে তাহার বাম পক্ষ, আদেশ অর্থাৎ ব্রোক্ষণাংশ 

তাহার লামা (দেহমধ্যভাগ), এবং অর্ববাঙ্গিরস তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' 

(পুচ্ছতুল্য)। উক্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যোক্তবিষয়ে এই শ্লোকটা আছে ॥১/৩০। 

ইতি ব্রহ্মানন্নবল্লী-ভৃতীয়ানুবাকব্যাখ্যা ॥৩। 

স্াজঃল্রভাজ্যন্ম | প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। অগ্লযাদয়ঃ দ্বেবাঃ 

প্রাণং বাধঃআনং গ্রাণনশকিমস্তম্ অনু তদাত্মভৃতাঃ সন্তঃ প্রাণস্তি গ্রাণনকর্ম 

কর্বন্তি__গরাণনক্রিয়নব। ক্রিয়াবস্তো ভবস্তি | অধ্যাত্মাধিকারাঁৎ দেবা ইঞ্জিয়াণি, 

প্রাণম্ অন্ধ গ্রাণস্তি মুখ্যপ্রাণমন্ু চেষ্টস্ত ইতি বা। তথা মন্ুয্াঃ পশবশ্চ যে, তে 
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গ্রাণনকর্ম্টৈব চেষ্টাবস্তো ভবস্তি। অতশ্চ নান্নময়েনৈণ পরিচ্ছিন্নেনাত্মনা! আত্ম- 

বন্তঃ প্রাণিনঃ। কিংতহি ? তন্তর্গতেন প্রাণময়েনাপি সাধারণেনৈব সর্বপিপ্ত- 
ব্যাপিন! আত্মবন্তো মনুষ্যাদয়ঃ। এবং মনোময়ািভিঃ পূর্ববূর্বব্যাপিতিঃ 

উত্তরোত্রৈঃ সুক্ষৈরানন্দময়াস্তৈরাকাশার্দিতৃতারনবৈরবিষ্ভাকুতৈ; আত্মবস্তঃ 

সর্বে প্রাণিনঃ। তথা, স্বাভাবিকেনাপি আকাশা দ্কারণেন 'নিত্যেনাবি- 

কৃতেন সর্বগতেন সতাজ্ঞানানভ্তলক্ষণেন পঞ্চকোষ্নীতিগেন মর্ধাত্বন। আত্ম- 

বন্তঃ। সহি পরমার্থত আত্া। সর্ধেষামিত্যেতদর্ধাহক্ং তবতি।১ 

প্রাণং দেবা অন্থপ্রাণত্তীত্যাহ্যক্তম; তৎ কল্মাদিত্যাহ-__প্রাণং হি হণ্াদ্ 

ভূতানাং প্রাণিনামাযুঃ জীবনমূ, “যাবন্ধয স্িষ্ছরীরে প্রাণে! বসতি, তাবদেবাযুঃ 

ইতি শ্ত্যন্তরাৎ। তক্মাৎ সর্বাঘুষম্, সর্কেরষামায়ঃ সর্বাযুঃ, সর্বায়ুরেব সর্ব্বায়ুষ- 
মিতুাচাতে; পাণাপগমে মরণপ্রসিদ্ধেঃ | প্রদিন্ধং হি লোকে সর্বাযুষ্ং 
গাণস্য । অতঃ অশ্মাদ/হাদসাধারণাৎ অন্নময়াদাআনোইপক্রম্য অন্গঃ সাধারণং 

গ্রাণময়মা গ্রানং ব্রদ্ষোপাসতে যে-_অহমন্ি গ্রাণঃ সর্বভূহানামাত্ম। আযুঃ ভীবন- 

হেতুত্বাং'ইতি, তে স্বমেবাযুরন্ষিন্ লোকে বস্তি; নাপমৃত্যুনা অিদপ্তে 

প্াক্প্রাপ্ত/দাযুষ ইত্যর্থঃ। শতং বর্যারণীতি তু যুক্তম, “পর্বমাযুরেতি” ইতি 

আতিপ্রসিদ্ধেঃ । কিং কারণম্্? প্রাণে! হি ভূতানামাযুঃ, তস্মাৎ সব্বাযুষমূচ্যত 

ইতি। যো ধ্দৃগুণকং ব্রদ্ধোপান্তে, স তর্দগুণভাগ্ ভবতীতি বিগ্তাফঙ- 

গ্রাপ্তেহে্ত্র্থং পুনর্বচনম্ প্রাণে হীত্যাদ্রি। ২ 

তস্য পূর্বস্যানময়স্তা এষ এব শরীরে অন্নময়ে ভবঃ-শারীর আগ্তা। 

কঃ? য এষ: প্রাণময়ঃ। তম্মাত্বা এতন্ম।দিত্যাহ্যক্তার্থমন্যৎ। অন্টোইস্তর আত্ম! 

মনোময়ঃ। মন ইতি স্ষন্নবিকল্পাত্মকমন্তঃকরণম্, তনয় মনোময়ঃ। সোহয়ং 
প্রাণময়স্তাত্যস্তর আত্ম।| তশ্য যড়ুরেব শিরঃ| যজুত্রিত্যনিয়তাক্ষরপাদাবসানো 

মন্ত্রবিশেষঃ) তজ্জাতীয়বচনো যজুঃশবদঃ) তশ্য শিরত্তবং প্রাধান্তাৎ। প্রাধান্যধ 

যাগাদৌ সন্লিপত্যোপকারকত্বাৎ। যজুষা হি হুবিদীয়তে শ্বাহাকারাদিনা। 

বাচনিকী বা শিরআদিকল্পনা সর্বত্র । ৩ 

মনসো হি স্থানগ্রধত্বনাদস্বরবর্ণপদবাক্যবিষয়া তৎসঙ্কল্লাত্মিক৷ তন্ত/বিতা 

বতিঃ শ্রোত্রাদিকরণদ্বার| বজুঃসক্ষেতেন বিশিষ্ট! যজুরিতুয্তে। এবং 
খক্, সাম চ। এবঞ মনোবৃত্তিত্বে মন্ত্রাগামূ, বৃতিরেবাবর্ত্যত ইতি মানসো 

জপ উপপদ্ঠতে। অন্তথা অবিষয়ত্বাপ্স্ত্ে! নাবর্তরিতুং শকাঃ ঘটাদিবৎ, ইতি 

মানস জপো নোপপন্ততে। যন্ত্রারতিশ্চোস্ভতে বহু; কর্ম 8 
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অক্ষরবিবয়স্বত্যাৃত্য। মন্তাবৃতিঃ স্তার্দিতি চে) ন; মুখ্যার্থাসস্তবাৎ। 

পত্রিঃ গ্রথমামস্বাহ ব্রিরুতমাম্”্ইতি খগাবৃত্তিঃ শয়নে । তত্র খচঃ অবিষয়তে 

তদ্বিযয়স্ত্যাবৃত্যা মন্ত্রাবতো। চ ক্রিয়মাপায়াং “ত্রিঃপ্রথমামন্বাহ” ইতি খগা- 

বৃত্তিমুখ্যোহর্থশ্চোদিতঃ পরিত্যক্তঃ স্তাৎ। তম্মান্মনোবতযপাধিপরিচ্ছিন্ং 

মনোবৃতিনিষমাত্মটৈতন্যমনাদিনিধনং যন্তুঃশববাচ্যম আত্মবিজ্ঞানং মন্ত্র 

ইতি। ৪ ৃ 

এবং চ নিত্যত্বোপপন্ধির্েেদানামূ। গঅন্তথাবিষয়ত্বে রূপার্দিবর্দনিত্যত্বং 

চম্বাৎ) নৈতদৃযুজ্ম্। “সর্ব বেদা যত্রেকং ভবস্তি, সমানসীন আত্মা”্ইতি 
চ শ্রুতিনিত্যাত্মনৈকত্বং ক্রবন্তী খগাদীনাং নিত্যত্বে সগ্জস। স্যাৎ। “খচো- 
হক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যন্ষিন্ দেবা আঁধ বিশ্বে নিষেছুঃ”ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ | আদে- 

শোহত্র ব্রাঙ্গণমূ, আদেষ্টব্যবিশেষানাদিশতীতি । অথর্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা 

ম্ত্া ব্রাঙ্গণং চ শাস্তিকপৌষ্টিকাদি-প্রতিষ্ঠাহেতুকর্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । 

তদপ্যেষ গ্লোকো৷ ভবতি মনোময়ায্বগ্রকাশঃ পুর্বিবৎ ॥ ১॥ ৩০ ॥ 

ইতি ব্রহ্মানন্দবনল্লী-তৃতীগ্রান্থবাকভাম্ম্ ॥ ৩ | 

আাম্যান্লুলাদ্ট। 'প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি ইত]াদি। অগ্নি 

প্রভৃতি দেবতাগণ প্রাণনশক্তিসম্পর্ন বায়ুস্বরূপ প্রাণকে লক্ষ্য কাঁরয়া-- 

প্রাণাত্বভূত হুইয়। প্রাণন করে--প্রাণন ক্রিয়৷ করে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণন ক্রয়! 

ছারা ক্রিয়াযুক্ত হয় । অথবা ইহ! অধ্যাত্ম-প্রকরণের কথা; এইজন্য দেব অর্র 

ইঞ্জিয়গণ ; তাহার! মুখ্য প্রাণের ( পঞ্চবৃত্তি প্রাণের ) অনুগত থাকিয়াই চেষ্টা 
করিয়। থাকে, এবং যাহারা মনুষ্য ও পশু, তাহারাও প্রাণের চেষ্টা 

যারাই ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে ষে। প্রাণিগণ-যে, 
কেবল পরিচ্ছিন্ন অন্নময় আত্ম। ঘারাই আত্মবান্ হয়, তাহা নহে) তবেকি? 

না, সেই অন্নময়ের' অন্তঃস্থিত সর্বদেহব্যাপী প্রাণময়ের দ্বারাও মহুয্বগণ 

আত্মবান্ হইয়। থাকে। এইরূপ পূর্ব পুর্ব কোশের ব্যাপকীভূত 

আকাঁশাদি পঞ্ভূতে আরব্ধ মনোময় হইতে আনন্দময় পর্যন্ত অবিদ্াকল্লিত 

পরবর্তী হুক কোশসমূহ ত্বার। সমস্ত প্রাণই আত্মবান্ হইয়া থাকে। এইরূপ 

সকলেই আকাশাদ্দিরও কারণভূত এবং পঞ্চকোশেরও অতীত নিত্য নির্বিকার 

ও সর্বাত্মক, সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রঙ্গ বস্ত দ্বারাও আত্মবান্ হইয়। থাকে ; কেন 

না, প্ররুতপক্ষে সেই সত্য জান অনন্ত বস্তই সর্বভূতের আত্মা-_ইহাও উক্ত 

বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ ।১ 
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দেবগণ প্রাণের অন্থগততভাবে প্রাণধারণ করে; একথা উদ্ভ হইয়াছে। 
তাহার কারণ কি? এছুত্তরে বলিতেছেন-_ষেহেতু প্রাণই ভূতগণের 
( প্রাণিসমূছের ) আম্ুঃ অর্থাৎ জীবন) কারণ, অপর শ্রতিতে আছে-_ প্রাণ 

যে পর্যন্ত এই শরীরে বাস করে, তাঁবৎকালই আমুঃ (জীবন) ইতি। 
সেই হেতুই প্রাণকে “সর্বায়য' বলা হইয়া থাকে। সর্বায়য অর্থ-_সর্কের 
(সকলের ) শামুঃ সর্বাধুঃ, সন্বাযুই 'সব্ধায়ষ' | স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় ]। 

কারণ, প্রাণের অপগমে যে, মৃত্যু হয়, ইহ! পলোকগ্রসিদ্ধ কথা। অতএৰ 

প্রাণের পর্বাযুষতাব নিশ্চয়ই উপপন্ন হইতেছে । অতএব যাহারা প্রত্যেক- 
পরিনিষ্ঠ উক্ত বাহা অন্নময় আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্তরস্থ সাধারণ 

প্রাণমর আত্মাকে ব্র্মবুদ্ধিতে উপাসন। করে--'আমি হইতে'ছ সর্বভূতের 

আত্মা আমুঃ- জীবনের হেতৃতৃত প্রাণ এইরপে চিস্তা করে, তাহারা ইহলোকে 

সম্পূর্ণ আয় গ্রাপ্র হয়; কথনও প্রাপ্ত আয়,র পুর্বে অপমৃত্যু লাত করে না; 
তাহারা পৃর্ধবলন্ধ আয়ুঃ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া থাকে। "পর্ন আয়ুঃ এতি' 
এইরূপ শ্রুতিগ্রসিদ্ধি থাকায়, এখান “পর্ধ্ব আয়ু: শবে শত বর্ষ আম্ুঃ 

অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । এরূপ শাল্ুপ্রাপ্তির ] কারণ কি? যেহেতু 

প্রাণ সমস্ত ভূতের আমু) সেইহেতু সর্বাধুষ বলিয়৷ অভিহিত হইয়া থাকে। 
[ সাধারণ নিয়ম হইতেছে এই যে, ]যে লোক যেরূপ গুণযুক্ত ব্রঙ্গের উপাসনা 

করে, সে লোক সেই প্রকারই গুণভাগী হইয়া! থাকে । নিগ্বাফলপ্রাপ্তির এই 

প্রকার হেতু প্রদর্শনার্থ 'প্রাণো ছি' ইত্যাদি বাক্যের পুনরুক্তি কর! হইয়াছে । 

ইহাই পূর্বোক্ত সেই অন্নময় কোশের শারীর--অগ্লময় শরীরে অবস্থিত 
আত্মা । ইহ! কে? না, এইযে প্রাণময় কোশ। “তন্মাৎ বৈ এতম্বাৎ” 

ইত্যাদি অপরাপর অংশের অর্থ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রাণময় হইতে ভি 

অপর একটী আত্ম! আছে, তাহার নাম মনোময়। মনঃ অর্থ সংকল্প-বিকল্পাত্মক 

অন্তঃকরপ; তন্ময় কোশের নাম মনোময়। এই মনোময়ই প্রাণময়ের 
অভান্তরস্থ আত্মা। যজুঃ তাহার শির। যজুঃ অর্থ অনিমুতাক্ষর অর্থাৎ 

যাহাতে অক্ষরের কোন নিয়ম নাই, এরূপ চরণযুক্ত মঞ্ত্রবিশেষ। এখানে 

যজ্ুঃ শকটি এঁজাতীয় মন্ত্রের বোধক। কর্েতে যজুর প্রাধান্য নিবন্ধন 
এখানে উহার শিংরারূপে কল্পন৷ করা হইয়াছে। . 

যাগাদি কাঁধ্যে সাক্ষাৎসম্বদ্ধে উপকার-সাধকত্বই যন্থু গ্রাদান্ঠের কারণ) 

কেন না, বাগে স্বাহ! প্রভৃতি যজুমন্ত্র দ্বার! হোমীয় হবিঃ প্রদত্ত হইয়া! থাঁকে। 
এটি 



১১৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ.। 

অথবা শ্রুতির বচনামুসারেই পর্বত্র এরূপ শিরঃপ্রভৃতি ভাব কল্পিত হইয়।ছে, 
[ উহাতে কোন প্রকার সাদৃশ্ঠ স্বন্ধ নাই ]। ৩ 

( বঙ্গঃ ও ক প্রভৃতি ) বর্ণোচ্চারণের স্থান, আন্তরিক যত্ব, তজ্জনিত না 

(ধ্বনি ), উদ্বাত্তার্দ স্বর, অকারাদি বর্ণ, এবং তৎসমষ্টিরপ পদ ও পদ- 

সমষ্টিরপ বাকা রিষয়ে প্রথমতঃ মনের সংকল্প ও বৃত্তি হয়; পশ্চাৎ এ খন 

তদ্তাবে ভাবিত হইয়া থাকে; সেই মনোবৃত্তিই শবণেক্্িয়ের সাহায্যে ষজুঃ- 

সংকেত যুক্ত হইয়া “যজুঃ' নামে অভিহিত হয়া থাকে (১)। খক্ও সামের 

সম্বন্ধেও এই কথা৷ 
এইরূপে দেখ! যায়, মনোবৃত্তিই মন্ত্রের স্বরূপ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ একাকারে 

গ্রবৃত্ত মনোবৃত্তি হয় বলিয়াই তথ্বিষয়ে জপকরাও সঙ্গত হয়। অভিপ্রায় এই যে, 

মন্ত্রের মানস দপ স্থৃলে, মন্্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হয় না,পরস্ত মনোবৃর্তিরই 

আবৃত্তি হয়; সেই পৌনঃপুনিক মনোবৃত্তি দ্বারাই মানস জপ সম্পর হইয়া 
থাকে। মন্ত্র যদি মনোবৃতিময় না হইত) তাহা হইলে উক্তপ্রকার মানস জপই 

সম্ভবপর হইত, না; কেননা, বাহা ঘট-পটাদিঞ্ ন্যায় মন্ত্াঙ্গরেরও মনে মনে 

আবৃত্তি কর অসম্ভব ) কাজেই অক্ষরীত্ব+ মন্ত্রের বাচনিক জপই সম্ভবপর হয়, 

মানস জপ কথনই সম্ভবপর হয় না।, অথচ বছ কশ্মেই মন্ত্রের মানস 
জপের বিধান রহিরাছে। ৪ 

যদি বল, এসকল স্থলেও, মন্ত্রের আবৃতি অর্থ মগ্থাগরের পুনঃ পুনঃ স্মর 

(১) তাৎপর্যয--য্ভুঃ শক সাধারণতঃ যভুরেধেদে প্রসিদ্ধ । যজুর্বব্দের সহিত মনের এমন কি 

সম্ব্ধ আছে, যাহাতে য্জু্ববদকে মলোময়ের শিরঃরূপে কল্পন! করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কার 

ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, বদিও অন্বুত্র যন্ুঃ*কের যজুর্ষেধদই অর্থ হউক, তথাপি এখানে মনো- 

বৃতধিই উদ্ধার অর্থ । কিরূপ ঘে দে অর্থ সঙ্গত হর, এখন তাহাই বুঝাইয়। বলিতেছেন-_ অন্য 

শকোচ্চ।রণের ম্যায় হতুমান্ত্র উচ্চারণেও প্রথম হইতেই মনের বৃত্তি আরম্ত হয়-_-কণ্ঠ ও বক্ষঃ 

প্রভৃতি স্থানে জাঠরাগি স্বর! “প্রেরিত বায়ুর আঘাত করিতে হইবে, সেই আধাতের ফলে 

প্রথমতঃ অন্ফুট লাদ( ধ্বনি) উৎপন্ধ হইবে, এবং তাহা হইতে অকারাদি বর্ণ ও বর্ণময় শব 

ও শকসংঘাতরগ বাক্য হৃি করিতে হইবে ইত্যাদি । এই প্রকার মানসিক সন্কল্লের ফলে 

ধুম সর জভিব্যক্ত হইয়! শ্রবণেন্দরিয় দ্বার] গৃহীত হয়! এইরূপ মনোবৃত্তিপ্রনথত বলিয়াই 

এখানে বন্জুর্কিযয়ক মনোধুত্বিকেই শ্রুতিতে 'বঙ্গুঃ: বলয়! নির্দেশ করিয়াছে । হুতরাং 

এভাদৃশ মনৌবুত্তিকে মনোময় কোশের শির়োরূপে কল্পনা করা অসঙ্গত হয় নাই। এ 
স্থানে বক্ সাম প্রভৃতিও তত্তদ্িব়ক মনোবৃত্তি তিন আর কিছুই নহে। 



ব্রহ্মানন্দবলী । ১১৯ 

মাত্র, কিন্ত মনোবৃত্তি নহে। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, সে সব 

্থলেও মন্ত্র শব্দের মৃধ্যার্থ গ্রহণ “রা আদে সম্ভব হয় ন1। দেখ, শ্রুতিতে আছে 
'প্রথম! খকের তিনবার আবত্ত করিবে এবং শেষ খকেরও তিনবার আবৃত্তি 

করিবে” এই স্থলে খকের তিনবার আবৃত্তির কথ! আছে। এখন মানস 

জপের স্থলে মন্ত্রয় খকের আবৃত্তি অসম্ভব বিধায়, মন্ত্রক্ষরবিষযঘুক কেবল স্বতির 

আবৃত্তি দ্বার মন্ত্রবৃত্বি সম্পাদন করিলে, উক্ত শ্রুতিবিহিত যে, খগাবৃত্তির 

উপদেশ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়; [ কারণ, সেখানেও, স্বৃতিরই 
আবৃত্বি হইল, অক্ষরের ত আবৃত্তি হইল না]। অতএব বুঝিতে হইবে যে, মনো- 

বৃত্তিরূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন যে, মনোবৃত্বিগত অনদি-নিধন (উৎপত্তি ও ধ্বংস 

রহিত ) আত্মুচৈতন্, সেই আত্মচৈতন্তাই এখানে যজুঃ শব্জের অর্থ এবং মন্ত 
নামে অতিহিত ৫ 

এইরূপ অর্থ পরিগ্রহ করিলেই বেদের নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। মন্ত্র শের 
অন্য গ্রকার অর্থ স্বীকার করিলে রূপ-রসাদ্দির ন্যায় মন্ত্রময় বেদের অনিত্যতাই 

'আপতিত হয়), অথচ তাহা! যুক্তিসঙ্গত নহে। খক্ প্রভৃতি নিত্য 

হইলেই নিত্য আত্মার সহিত একত্ববোধক “সমস্ত বেদ যেখানে একীতৃত হয়, 
অর্থাৎ ধাহ! সমস্ত বেদের একমাত্র £ক্িপাগ্ঘ, তাহাই মানসীন অর্থাৎ মনে 

অধিষ্ঠিত আত্ম”, এই শ্রতিও সঙ্গতার্থ হইতে পারে। তাহার পর 'আকাঁশ 

তুঙ্ন্য এই পরম অক্ষরসংজ্ঞক ব্র্গে বিধিনিধেধাত্বক খক্ সমূহ অভিন্নভাবে 

নিবন্ধ আছে; এবং ইহাতেই বিশে দেবগণ অবস্থিত আছেন' এই মন্ত্রবাক্য ও 

মন্ত্রমুছের মনোবৃত্তিরপতাই সমর্থন করিতেছে । আদেশষেগ্য বিষয়- 

বিশেষের উপদেশ করে বলিয়! এখানে "আদেশ, অর্থ ব্রাহ্মণাংশ। অরর্বা! 

ও অঙ্জির! খাব কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রমূহ এবং ব্রাঙ্ণাংশও ইহার প্রতিষ্ঠা (স্থিতির 

হেতুভূত ) পুচ্ছ; কেন না, প্রতিষ্ঠা বা উৎকর্ষ সহকারে অবুস্থিতির হেতুভৃত 

শান্তি ও পুষ্টিসাধন কর্ম গ্রতিপাদনই এ সমুদয় মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণের প্রধান 

উদ্দেশ্। পূর্বের ন্যায় এখানেও মনোময় আত্মার স্বরূপপ্রকাঁশক এইবপ 

একটি ফ্লোক ব! সংক্ষিপ্রার্থক বাক্য আছে 1১1৩৪। 

ইতি বন্ধানন্দবল্লী তৃতীয়ানবাকের ভাষ্যান্ুবাদ ॥৩। 

যতে। বাচে! নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনস। নহ। "আনন্গং 

্রহ্ষণে! বিদান। ন বিভেতি কদাচনেতি। 



১২৩ তৈত্তিরীয়োপনিষদ, | 

তশ্তৈষ এব শারীর আত্ু। যঃ 'পুর্ববন্ত | তম্মাদবা এতন্মা- 

ম্মনোময়াৎ | অন্থোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ 

পূর্ণ । স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্ত পুরুষবিধতাম্। 

অন্বয়ং পুরুষরিধঃ | ততশ্স শ্রদ্ধিৰ শিরঃ| খতং দক্সিণঃ 

পদ্মঃ | সত্যমুত্তরঃ .পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং 

প্রতিষ্ঠা । তদপোষ শ্লেকে। ভবতি ॥ ১॥ ৩১। 

ইতি চতৃর্ধোহনুব!কঃ ॥ ৪ ॥ 

হললার্থঃ। [মনোষয়স্য চতুর্কেদ-বৃত্তিরূপত্বমুক্তমূ; :বদানাঞ্চ ত্র 

প্রকাশব ত্বাৎ ব্রহ্মাভিন্ত্বমূ । ততশ্চ বেদেভ্যোহভিন্নং সর্বগ্য জগতঃ কারণতভূতং 

মনোময়মিদানীং প্রস্ততি 'যতঃ ইত্যার্দিতিঃ | ] 

বাঃ ( বচনানি বাগিন্ট্িয়ং) মনসা সহ অপ্রাপা (অলন্ধ। ) যতঃ (যশ্মাৎ 

মনোময়[ৎ ব্রহ্গণঃ) নিবর্তন্তে ; [তিস্তা] ব্রহ্মণঃ 'মনোমঘ্বশ্ত) | বিজ্ঞানফলং] আনন্দং | 

বিদ্বান (জানন্) কুতশ্চন (কুতোহপি জন্ম-মরণাঁদিছুঃখাদপি) ন বিভ্েতি। 

তন পূর্বস্ত ( প্রাণময়স্ত ) ৭যঃ এব মানম্মাণ [ক₹£?]যঃ[ এষঃ মনোময়ঃ | 

তন্মাৎ বৈ এতণ্মাৎ মনোময়াৎ অন্তঃ অন্তর: (অত্যন্তরঃ) আত্মা! আস্ত ]। 

[কঃ1] বিজ্ঞানময়ঃ . বিজ্ঞানং-বুদ্ধিঃ, তত্প্রায়ঃ_বিজ্ঞানময়ঃ | তেল 

(বিজ্ঞানময়েন) এষ (পরাণম়ঃ' পূর্ণ: | স.বৈ এবঃ (বিজ্ঞানময়ঃ) পুরুষবিধ এব। 

তত্ত ( মনোময়স্ত ) পুরুষবিধতাম্ অন্থু এবঃ ( বিজ্ঞানময়ঃ ) পুরুষবিধঃ। ত্য 

( বিজ্ঞানময়স্য ) শ্রদ্ধা (আব্তিক্যবুদ্ধিঃ) এব শিরঃ; খতং ( শীস্ত্ার্থবিষয়ে 

মানসী বৃততিঃ) দক্ষিণ পঙ্গঃ) সত্যং ( তশ্সিন্েব বিষয়ে বাক্কাযাহুষ্ঠানপৃথ্বিক। 

বৃতিঃ) উত্তরঃ পঞ্চ, যোগঃ (শাস্্ার্থবিষয়ে স'শয়শৃন্তা বৃত্তিঃ) আত্মা ; মহঃ 

( মহত্তবং) প্রতিষ্ঠ। পুচ্ছম। তৎ (*ন্মিন্ অর্থে) অপি এব: শ্লোকঃ ভবতি। 

[ অন্তৎ সর্ব পূর্ববৎ ব্যাথ্যেয়ম্ 18১8৩ ' 

মুলানুব্বা্গ । [ ইতঃপৃর্ধ্বে মনোময় কোশকে চতুর্বেেদবিষয়ক 

মনোবৃত্তিরূপ বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম প্রকাশক বেদকে ব্রদ্ষন্বরূপ বলা 

হইয়াছে। এখন মনোময় আত্মার প্রশংসার্থ বলিতেছেন “যতো! বাঁচো৷ 

নিবর্তান্তে* ইত্যাদি ]। 
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বাক্য ও মন ন| পাইয়! অর্থাৎ প্রকাশ করিতে" অসমর্থ হইয় 
যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্ষানন্দকে যিনি 
জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাং তাহার জন্মমরণভয় 

নিবৃত্ত হয়। এই ষে মনোময় কোশ, ইহাই পূর্ব্বোন্ত প্রাণময় 

কোশের শারীর আতা! * 

সেই এই মনোময় কোশ হৃইতেও অত্যান্তর * বিজ্ঞানময় নামে আর 
একটা আত্মা আছে। তাহ! দ্বারাই উত্ত মনোময় আত্মা ব্যাপ্ত । সেই 
এই বিজ্ঞানময় আত্মা পুরুষবিধই (পুরুষাকৃতিবিশিষ্টই বটে); 
এবং সেই মনোময়ের পুরুষবিধতা অনুসারেই ইহার পুরুষবিধত্ব। 
শ্রদ্ধাই তাহার মস্তক, খত ( শাস্তার্থবিষয়ে মানসী চিন্তা) তাহার 

দক্ষিণ পক্ষ, সত্য তাহার বাম পক্ষ; যোগ তাহার আত্মা ( দেহমধ্য 

তাগ )7 মহঃ ( মহত্বত্ব) তাহার প্রতিষ্ঠ। পুচ্ছ। এই ব্রাঙ্মণোক্ত 
বিষয়েও এই একটা গ্লোক আছে ॥২।৩১॥ 

ইতি ব্রহ্মা নন্দবন্তী চতুর্থানুবাকব্যাখ্যা ॥ ॥ 

স্পাহ্কক্র ভান্থ্য্ম | যতো বাঁচা নিবর্তন্তেহ প্রাপ্য মনস। সহ্ত্যোর্দি। 

তন পূর্বন্ত প্রাণময়ন্ত এব এবাযা। শারীরঃ_ শরীরে প্রাণময়ে ভবঃ-শারীরঃ | 

£?য এয মনোময়ঃ| তন্মাদা এতম্মাদিতি পুর্ববৎ। অন্তোহস্তর আত্ম! 
বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়স্তাত্যন্তরে। বিজ্ঞানময়ঃ| মনোময়ো বেদাত্মা উক্তঃ। 

বেদার্থবিষয়া বুদ্ধিনিশ্চয়ান্মিক বিজ্ঞানমূ, তচ্চাধ্যবসাস্নলক্ষণম্তঃকরণস্য ধর, 
তত্ময়ঃ নিশ্চয়বিজ্ঞানৈঃ প্রমাণস্বরূপৈণির্বর্তিত আত্ম! বিজ্ঞানময়ঃ) প্রমাণ- 
বিজ্ঞানপূর্বকে। হি যজ্ঞাদিস্তায়তে। যজ্ঞাদিহেতুত্র্$ বক্ষ্যতি শ্লোকেন। 

নিশ্চয়বিজ্ঞানবতো হি কর্তব্যেঘর্থেষু পূর্ব শ্রদ্ধোৎপদ্ভতে'। সা সর্ধকর্ত- 
ব্যানাং প্রাথম্যাৎ শির ইব শ্িরঃ| খভসত্যে যথাব্যাখ্যাতে এব । যোগঃ 

যুক্কিঃ সমাধানম্, অশ্মৈবাত্।। আত্মবতো হি বুক্তস্ত সমাধাদবতোইঙ্গানীব 
্রদ্ধাদীনি ষথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমাণি ভবস্তি। তন্মাৎ সমাধানম্ যোগ আত্ম! 

বিজ্ঞানময়শ্ত | মহ: পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ।। মহ ইতি মহততব্বং এথমজম্ ১ মহদৃ- 

ষক্ষং প্রথমজম্”ইতি শ্রত্যন্তর ৎ; পুচ্ছং গতিষ্ঠা কারণত্বাৎ। কাঁরণং হি 

কার্য্যাণাং প্রতিষ্ঠা; ষথ বৃক্ষবীরুধাং পৃথিবী । সর্ধবিজ্ঞানানাং চ মহত্ত্বং 

১৬ | 
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কারণম্? তেন তদ্বিজ্ঞানময়ন্তাখবনঃ পঠিষ্ঠ। | তপপোষ গ্লোকো ভবতি ূর্ববৎ | 
বথারময়াদীনাংভ্াঙ্গণোক্তানাং প্রকাশকাঃ শ্লোক: এবং বিজ্ঞানমযস্তাপি 
|| ৩১ ॥ 

ইতি চতুর্থান্থুবাকভাত্ম্ | ৪ ॥ 
ভাব্ান্ু্লাদি। 'যতঃ বাচঃ নিবর্তৃস্তে অগাপা মনস| সহ" ইত্যাদি। 

ইহাই (মনোময় কোশই) পূর্ববকখিত সেই প্রাণময় কোণের শারীর__প্রাণময় 
কোশরূপ শরীরে প্রতিষ্ঠিত আত্ম । ইহা কি" না, যাহা এই মনো ময় । *তন্যাৎ 
ণৈ এতন্মাৎ ইত্যাদির অর্থ পূর্বববৎ 1 অন্ত অন্তর মা! হইতেছে বিজ্ঞানময় | 
এই বিজ্ঞানম্ আত্মা মনোময়ের অভান্তর | 1 কেন না,] পৃব্বে মনোময়কে 
বেদা আক ( খক্ যজুঃ প্রভৃতি স্বরূপ ) বল হইয়াছে । বেদার্থ বিষয়ে উৎপর্ 
নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিবৃত্তির নাম বিজ্ঞান) সেই [বজ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের 
অধ্যবসায় স্বরণ ( অবধারণাগ্রক ) ধর্ম; এই বিজ্ঞানময় আত্মাটী প্রমাণভু, 
( ষথার্থ) নিশ্চয়জ্ান ঘারাই নিষ্পার্দিত হয়) কেন না, অগ্রে নিশ্চয়-বিজ্ঞান 
হঈলেই পশ্চাৎ বক্তা কর্তপ্য কর আরব হইয়া থাকে। এই নিশ্চয়াস্মক 
ুদ্ধিবিজ্ঞানই যে, বজ্ঞাদি কর্ম গ্রবৃতির হেতুভূষ্, তাহা পরেই একটা গ্লোকে 
কথিত হইবে। 

নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই প্রধমতঃ যক্ঞাদদি কার্ষে শ্রদ্ধা সমুত্পর 
হইয়! থাকে । সর্ব কর্মারস্তে পূর্ববর্তী বলিয়! সেই শ্রদ্ধ' এখানে 'শির+ রূপে 
কমিত হইয়াছে । খত ও সত্য শব্ষের অর্থ .পৃবেব যেরূপ বল৷ হইয়াছে, 
এখানেও সেই বপই। যোগ অর্থ সমাধি, তাহাই আত্ম)। কে ননা, 
আত্মবান্_ যোগধুক্ত_-সমাধিসম্পন্ন লোকেরই শ্রদ্ধা প্রভৃতি যোগাঙ্গ সমূহ 
যথাযথতাবে অর্থবোধনে সমর্থ হইয়া থাকে; সেই হেতু, সমাধান--ষোগই 
বিজ্ঞানমন্তের আত্মা! যহঃ তাহার প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ । মহঃ অর্থ প্রথমোৎপন্ন 
মহত্ব; কারণ, অন্ত শ্রুতিতে যিনি মহৎ বক্ষ (মহা রমণীয়) প্রথমন্রকে 
জানেন”, এইরূপ বল! হইয়াছে । উহাই স্থিতির হেতু বলিয়! পুচ্ছস্থানীয় । 
কেন না, কারণই সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা-_গ্িতি-হেতু হইয়। থাকে) পৃথিবী যেরূপ 
বৃক্ষলত। প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ব৷ আশ্রয়। মহত্বই সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকারণ ) 
সেই হেতু উহ্াই উক্ত বিজ্ঞানময় কোশবপী আত্মাও প্রতিষ্ঠ। (১)। উন্ধ পি শশী শশা তা পিপি শি পাপিপা উপ পিপি 

সিসি ১৪ 
(১) তঠাৎপর্যয-_ সাংখ্যশাস্ত্রাহসারে সৃষ্টির প্রথমে প্রক্কৃতির প্রথ্ষ পরিণামের নাম মহত্ত্ব 

বহত্বত্ের অপর নাম বুদ্ধিতত্ব। প্রথম অথও একই মহত্বন্ব ছিল, এবং তাহাই প্রথম শরীরী 
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বিষয়েও এই একটী গ্লোক আছে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণে কথিত 

অন্ষয়াির স্বরূপপ্রকাশক যেরূপ শ্লোক আছে, তদ্রণ এই বিজ্ঞানময় 

কোশের শ্বরূপপ্রকাশক শ্লরেকও আছে ॥১।৩১) 

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী চতুর্থান্থবাকের ভায়্।মুবাদ ॥৪8॥ 

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে । কম্মাণি তনুতেহপি চ। বিজ্ঞানং 

দেবাঃ সর্ব্বে। রহ্ম জোষ্ঠমপাদতে | ঝিজ্্ঞানং ব্রগ্ধ চেবেদ। 
তম্মাচ্চেন প্রমাগ্তি' পরীরে পাপু]নো হিত্বা। সর্ববান্ 
কামান্ সমশ্নত ইঠি। তটগ্ব এব শারীর আত্ম। | যঃ পূর্ববস্ত । 
তম্মাঁঘ। এতশ্মাদিজ্ঞানময়াৎ । অন্যোহন্তর মাত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ 
পৃণঃ | সবা এষ পুরুষবিধ এব। তম্য পুরুষবিধতাঁমূ। অন্বস্ং 

পুরু্ষবিধঃ| ততম্ত প্রিয়মেব শিরঃ| মোঁদো দর্িণঃ পক্ষঃ। 

প্রমোদ উত্তরঃ পক্চঃ। আনন্দ'আত্ম।। ব্রন্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ।। 

তদপ্যেষ শ্লোকে। ভবতি ॥ ১॥ ৩. 

ইতি ব্রদ্মানন্দবল্লী---পঞ্চমোইনুবাকঃ ॥ ৫ ॥ 

* শল্ললাঞছি। ইদানীং যথোক্তং বিজ্ঞানময়মাত্মানং গ্ভোতুমুপক্রমতে 
'বিঙ্গানম্ ইত্যাদিনা]। বিজ্ঞানং (বুদ্ধিবিজ্ঞানং বিজ্ঞানমঃ আত্মা ইত্যর্থঃ) 
যজ্জং ( অগ্রিছোত্র।দিলক্ষণং কর্ম) তন্নুতে (তনোতি -নিষ্পাদয়তি)) কর্্মাণি 

(্বাভাবিকব্যাপারান্) অপি চ তন্থতে 7. বিজ্ঞানপূর্বকত্বৎ সর্বপ্রবৃন্তেরিতি 

ভাবঃ ]| সর্কে দেবাঃ (ইন্ত্রাদয়ঃ ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতারো বা) জ্যষ্ঠং ( প্রথমজং) 

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম ( বিজ্ঞানময়লক্ষণং ব্রহ্ম) উপাসতে (ধ্যায়ন্তি )। চে (যি) 

বিজ্ঞানং ব্রদ্ধ বেদ (বেত্ি)[ কশ্চিৎ 1, (তথা) তন্ম।ৎ ( বিজ্ঞান-্রহ্ষণঃ ) চেৎ 

(যদ্ি)ন গ্রমাগ্ভতি (অনবহিতঃ অনবধানযুক্তে! ন ভবতি )*[ অন্ময়াদিযু 

আত্মভাবং পরিত্যজ্য কেবলং বিজ্ঞানময়ে আত্মভাবসম্পত্রো! ভণতি চে; তদ। ] 
পা পা পাশপাশি পাপী সাপ ০৯ শেপ পাসপাশি লা এ পিপিপি 

ছিরণ্গর্ভের বুদ্ধি নামে পরিচিত । পরে সেই অথণ্ড বুদ্ধিততই জীবের, কর্দাহসারে 

প্রতিদেহে বিভক্ত হইয়! ব্যবহারিক বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াছে । এই বুদ্ধিকেই বুদ্ধিবিজ্ঞোনও 

বল! হইয়া ধাকে। 



১২৪ তৈত্িরীয়োপনিষদ । 

শরীরে ( শরীরাভিমাননিবন্ধনান্) পাপ্ননঃ (পাপানি ) হিত্ব। ( পরিত্যক্জ্য ) 

[ বিজ্ঞানময়াধীনান্ | সর্বান্ কামান সম্ুতে (বিজ্ঞানমগ্াত্মন। ভূঙংক্তে 

ইত/র্থঃ)। এষ এব তস্য পূর্বস্থ (মনোময়স্য ) শারীরঃ আত্ম!) [ কঃ? ]যঃ 

[ এবঃ বিজ্ঞানময়ঃ )। 

তম্মাৎ এতম্বাৎ বিজ্ঞানমরাৎ ণৈ অন্তঃ অন্তরঃ আত্মা--আনন্দময়ঃ। তেন 

( আনন্দময়েন ) এব; (পুর্্ববাক্তঃ বিজ্ঞানমন্্ঃ ) পুর্ণঃ। স এবঃ ( আনন্দময়ঃ ) 

বৈ পুরুষবিণ এব। তম্য (বিজ্ঞানময়্থা) পুরুষবিধতাং অনু অয়ং, আনন্দময় ) 

পুরুষবিধঃ। তশ্য (আনন্দময়শ্ত) গ্রিরং ( ইচ্টদর্শনজং সুখং) এব শিরঃ) 

মোদঃ  হইলাতজং স্ুখং) দাক্ষণঃ পক্ষঃ; প্রমোদঃ ( ইষ্বস্তভোগঞ্রনিতং 

সুখং) উত্তরঃ পক্ষঃ; ব্রহ্ধ ( একমেবাছি ঠীয়ন্--ইত্যুক্তলঞ্ষণং ) প্রতিষ্টা 

পুচ্ছং ( পুচ্ছমিব; স্থিতিহেতুত্বাদিত্যর্; )। তৎ (তত্র আনন্াময়বিষয়ে এষঃ 

প্লোকঃ ভবতি ॥১।৩২। 

মুলান্যুবাদ। এখন বিজ্ঞানময় কোশের প্রশংসার্থ বলিতেছেন 
'বিজ্ঞানম্' ইত্যা্দি। বিজ্ঞান র্থাং উক্ত বিজ্ঞাপ্ময়ই যজ্ঞ বিস্তার 

করে (যজ্জারস্তের প্রযোঞক হয়), এবং সর্বপ্রকার কম্মও বিস্তার 

করে; কারণ, বুদ্ধিবিজ্ঞানই লোকের শুভাশুভ কন্মপ্রবৃত্তির মূল। 

সমস্ত দেবতা (ইন্দ্র প্রভৃতি, অথবা ইন্দরিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণ ) সর্ব্ব 

জোষ্ঠ এই বিজ্ঞান ব্রদ্মের উপাননা করিয়! থাকেন। [ কোন লোক ] 
যদি উক্ত বিজ্ঞান ব্রঙ্জাকে জানে, এবং উক্ত বিজ্ঞানময় ত্রহ্মের চিন্তা 

বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত না হয়, [তবে সেই লোক] শরীরাভিমাননিবন্ধন, যে 

সমুদয় পাপ আছে, স্ই সমুদয় পাপ ত্যাগ করে, এবং সমস্ত কাম্য 

বিষয় উপভোগ করে। এই যে, বিজ্ঞানময়, ইহাই পূর্বেরাক্ত 
প্রাণময়ের শারীর আত্ম । 

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটা অভ্যন্তরস্থ আত 
আছে; যাহার নাম আনন্দময়। পুর্ববকথিত বিজ্ঞানময় ইহ! দ্বারা 

ব্যাপ্ত । সেই এই আনন্দময় আত্মাও পুরুষাকুতিসম্পন্নই বটে, এবং 

বিজ্ঞানময়ের যেরূপ পুরুষবিধতা, ইহারও তদদমুরূপ পুরুষবিধতত|। 

প্রিয়ই (প্রিয়বন্তবর দর্শনজনিত আনন্দই ) এই আনন্মময়ের শিরঃ; 



ব্রঙ্মানন্দবললী । ১২৫ 

মোদ (প্রিয়বন্তার লাভজনিত আনন্দ ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ; প্রমোদ 
( প্রিয় বস্তুর ভোগজনিত আনন্দ ) তাহার বাম পক্ষ; আনন্দ তাহার 
আত্মা, এবং অদ্বিতীয় ব্রঙ্গ তাহার স্থিতিকারণ পুচ্ছ--পুচ্ছতুলা। 
ব্রাহ্মণবাকোক্ত এই আনন্দময় বিষয়ে এই শ্লোক পঠিত আছে ॥১।৩২। 

ইতি ব্রঙ্জানন্দবল্লী পঞ্চমানুবাঁক ব্যাখ্যা ॥ ৫ ॥ 

স্পীললঃল জডাম্্যন্ন,। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তহ্থুতে, বিজ্ঞানবান্ হি যজ্ঞং 
তনোতি শ্রদ্ধাপূর্বকম্; অতো বিজ্ঞানন্য কর্তৃব্ম--তন্ুত ইতি । কন্মাণি চ 
তন্ুতে | যন্মািজ্ঞানপতকং সর্বম্. 5ম্থা্থ যুজং বিজ্ঞানময় আত ব্রন্মেতি। 
কিঞ্চ। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সর্ধে দেবা ইন্দ্াদয়ঃ জোষ্টম্, প্রথমঙ্জত্বাৎ; সর্ববৃত্তীনাং 
ব! তৎপুর্বকত্বাৎ প্রথমজং বিজ্ঞানং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়প্তি, তম্মিন্ বিজ্ঞানময়ে 
সঙ্গণ্যতিমানং কৃত্ব! উপাসত ইত্যর্থ:| তন্মাৎ তে মহতে। ব্রহ্গণ উপাসনাৎ 

জ্ঞানৈ শ্ব্ধ্যবস্তো ভবস্তি। ১ ॥ 

তচ্চ বিজ্ঞানং বঙ্গ চে যদ্দি বেদ খিজানাতি; ন কেবলং বেদৈব, 
তথ্মাদ্ ব্রহ্ষণঃ চেৎ ন প্রমাদ)তি; বাহ্ঘনাত্মন্বা্বা তাবিতঃ; তক্মাৎ প্রাপ্তং 
বিজ্ঞানময়ে ব্গণ্যাত্মভাবনায়ঃ প্রমদনম্; তরিৰৃত্যর্থমুচাতে__তন্াঙ্গেন 
প্রমাগ্ততাতি। অন্মগাদিষাত্মভাবং হিস্বা কেবলে বিজ্ঞানময়ে ্রহ্গণ্াত্বত্বং 
ভাবয়ন্ আস্তে চেদিত্যর্থঃ। ততঃ কিং স্তাৎ ইতি? উচাতে--শরীরে পাপানো 
হিতা ঃ শরীরাভিমাননিমিত্| হি সর্ধে পাপ্যানঃ; তেষাঞ্চ বিজ্ঞানময়ে 

ব্র্ষণ্যাম্মাভিমানাৎ্, নিমিত্তাপায়ে হানমুপপদ্থতে, ছত্াপায় ইব ছায়ায়াঃ। 
তণ্ম চ্ছবীরাভিমাননিমিত্বান্ সর্ধান্ পাপ্ননঃ--শরীরপ্রভবান্ শরীরে এব হিত্বা 
বিজ্ঞানময়ত্রক্ষস্ব রূপাপঃ্ঃ তথস্থান্ সর্বান্ কামান্ বিজ্ঞানমুয়েনৈবাত্মনা সমস্ত 

সম্যক ভুঙব্ত ইত্যর্থঃ। তন্য পূর্বন্ত মনোময়ন্াত্মা এষ এব শরীরে মনোময়ে 

ভবঃ-__শাঁীরঃ| কঃ? য এষ বিজ্ঞাময়ঃ| তন্মাঘা এতন্মাদিতুক্ার্থম। ২ 

আনন্দময় ইতি কার্য্যাত্ম গরতীতিঃ, অধিকারাৎ ময়টশবদাচ্চ। অল্লাদিময়। 

হি কার্ধ্যাত্ানো ভৌতিক ইহাধিক্কতাঃ। তদধিকারপতিতণ্চায়মানন্দময়;। 
ময়ট চাত্র বিকারার্থে দৃষ্টঃ, বথ! অন্লময়ইত্যত্র। তন্মাৎ কার্য্যাত্ব। আনন্দময়ঃ 

প্রত্যেতব্য:ঃ।  সংক্রমণাচ্চ _-“জানন্দময়াত্নমুপসংক্রামতি”ইতি বঙ্ষ্যতি। 

কার্ধযাত্বনাঞ্ সংক্রমণম্নাত্মনাং দৃষ্টষ্। সংক্রমণকর্ত্বন চ আনন্দময় 

খ্ 



১২৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

আত্মা! শ্ররতে, যথা “অন্নময়মাআনমুপসংক্রামতি”ইতি। ন চাতন এবোপসংক্র- 

মণম্, অধিকারবিরোধাৎ। অসন্তবাচ্চ; ন স্থাত্মনৈবাত্মন উপসংক্রমণং সম্ভবতি, 

স্বাত্মনি ভেদাভাবাৎ; আত্মভূতঞ্চ ব্রহ্ম সংক্রমিতুঃ | শির-মাদিকল্লনানু- 

পপত্রেশ্চ। ন হি বথোক্তলক্ষণে মাকাশার্দিকারণে অকীর্ধ্যপতিতে শির-আদ্ভা- 

ব্যয্নবরূপকল্পুন! উপৃপদ্যতে ; “অনৃষ্রেইনাস্যোেই নিরুক্তে নিলয়নে” প্অস্থু লযনণু” 
"নেতি নেত্যাআ্বা” ইত্যার্দিবিশেষাসোঠশ্রুতিভ্যশ্চ | মন্ত্রোদাহরণানুপপত্তেশ্চ | 

নহি, প্রিয়শিরআগ্যবয়ববি পিষ্টে পত্যক্ষতোহনুতূয়মানে আনন্দময়ে আত্মনি 
বর্ষণ নাগ বঙ্গেত্যাশঙ্কাতাবাৎ “অসম্নেব স ভবতি অসদক্ষেতি বেদ চেৎ” 
ইতি যন্ত্রোদদাহরণমুপগদ্যতে। “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ।”ইত্যপি চান্গুপপন্নং পৃথগ ব্রহ্ণঃ 

প্রতিষ্ঠাত্বেন গ্রহণম্। তন্মাৎ কার্ধযপতিত এবানন্দময়ঃ, ন পর এবাম্মা। ৩ 

আনন্দ ইত্তি বিস্তাকর্শণোঃ ফলম্; তথ্বিকার আনন্দমন্্ঃ। স চ 

বিজ্ঞানময়াদাস্তরঃ, যজ্ঞাদিহেতোর্বিজ্ঞানময়া দস্তান্তরত্বশ্রতেঃ | জ্ঞ(ন-কর্মণোহি 

ফলং ভোজ খর্থাদাস্তরতম: স্তাৎ? আন্তরতমশ্চ আনন্দনয় আত্ম। পৃর্নে্যঃ। 
বিদ্বাকর্পণোঃ প্রিয়াগ্র্থবাচ্চ: প্রিয়াদিপ্রদুক্তে, হি বিস্তাব্মণী। *স্যাৎ 
প্রিয়াদীসাং ফলরূপাণ।মাত্মসত্লিকর্বাদবিঙ্জানময়াদস্থাভ্যন্তরতমুপপদ্ততে প্রিয়া দি- 
বাসনা নির্ববর্িতে। হাম্বা আনন্দময়ে। বিজ্ঞান্ময়াশ্রিতঃ শ্বপ্রে উপলভ্যতে। * 

তন্তানন্দময়স্যাত্মন ইচ্টপুত্রা দিদর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ, প্রাধান্তাৎ | 

মোদ ইতি প্রিয়লাতনিমিতে। হ্যঃ | স এব চ প্রকৃষ্টো হর্যঃ প্রমোদঃ | আনন 

ইতি নুখসামান্তমূ মাত্মা প্রিয়াদীনাং স্খাবয়বানাম্, তেথন্ুস্থা্ত্বাং। আনন্দ 
ইতি পরং ব্রহ্ম) তদ্ধি গুভকর্মরণ। গ্রত্যুপস্থাপামানে পুত্রমিরা দিবিষয়বিশেষো- 
পাঁধো অন্তঃকরণবৃত্তিঝিশেষে তমস! অগ্রচ্ছাগ্থমানে গ্রসন্লে অভিবাজ্যতে। তৎ 
বিষয়ন্ুখমিতি প্রশিদ্ধং লোকে। তথভিবিশেষপ্রত্যুপস্থাপকন্ত কর্্ণণো- 
ইনবস্থিতত্বাৎ সুখহ্য ক্ষণি+তম। তদ্ যদন্তঃকরণং তপসা তযোগ্ষেন বিদ্যায় 
রঙ্গচধ্যেণ অন্ধয়। চ নির্্লত্বমাপস্থতে যাবৎ, তাবদ্ বিবিক্তে গ্রসন্নে অস্তঃকরণে 
আনন্মবিশেষ উৎকৃষ্যাতে বিপুলীভবতি | বক্ষ্যতি চ--“রসো বৈ সঃ, রসং 

হেবায়ং লব্ধ নন্দী ভবতি, এষ হোবানন্ময়াতি, এতস্যৈবানন্বস্তান্তানি ভূতানি 
মন্ত্রামুপজীবন্তি”ইতিশ্রত্যন্তরাৎ। এব কামোপশযোৎকর্ধাপেক্ষরা শতগুণোস্ত- 
রোত্তরোত্কর্ষ আনন্দস্ত বঙ্গাতে। £€ 

এবঞচ, উতৎকৃয্মাণ্য আনম্দময়ন্তাত্মনঃ পরমার্থব্রহ্ষবিজানাপেক্ষয়! ব্রহ্ম পর- 

মেধ যৎ প্রকৃতং সত্যজা নানস্তলক্ষণম্,যস্ত চ প্রতিপত্যর্থং পঞ্চ অরাদিময়।: কোশ্ধ 



ব্রহ্মানন্দবন্লী । ১২৭ 

উপন্স্তাঃ, যচ্চ তেত্য আত্যন্তরম্. যেন চ তে সর্বে আত্মবন্তঃ, তদ্ ব্রন্ধ পুচ্ছং 

প্রতিষ্ঠা। তদেব চ সর্বস্তাবিদ্যাপিকল্পিতস্ত খৈতশ্যাবসানভূতমঘ্বৈতং ব্রহ্ধ 

প্রতিষ্ঠা আনন্দমরস্ত একত্বাবসানতাৎ। অগ্তি তদেকম্ অবিদ্যাকপ্লিতন্য 

দ্বৈতস্তাবসানভৃতম্ অদ্বৈতং ব্রদ্ষ প্রতিষ্ঠা পুচ্ছম। তদেতন্িকপ্যর্থে এষ 

শ্লোকে। ভবতি ॥ ১৩২ ॥ 

ইতি ব্রদ্ধানন্নবল্লী-পঞ্চমান্থবাকজীঘ্ম্॥ ৫। 

ভাঁন্ান্যুবাল। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিবিদ্ঞানই ষজ্ঞ বিস্তার করে) 
কেন না, বিশষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই শ্রদ্ধাপূর্বক ষজ্ানুষ্ঠান করিয়। থাকে; 
এই কারণে যজ্ঞারগ্ডে বুদ্ধিবিজ্ঞানের কর্তৃ? সপ্তধ হয়। বিজ্ঞানই সর্বপ্রকার 

কর্মারস্ত করে। যে হেতু বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব সর্ধব্র, সেই হেতু বিজ্ঞানময় আত্ম! 

ষে, ব্রদ্ম, ইহাও যুক্তি সঙ্গত । আরও এক কথ, ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবতাগণও 

সর্বজ্যেঠ এই বিজ্ঞান ব্রষ্মের উপাসন। করেন অর্থাৎ তাহার ধ্যান করিয়। 

থাকেন। বিজ্ঞানই সকলের প্রথমে উৎপন্ন, এই কারণে, অথব! বুদ্ধিবিজ্ঞানই 

অপরাপর সমন্ত বৃত্তির পূর্ববর্তী, সেই হেতু বুদ্ধিবিষ্ঞানের জ্যোষঠত্। যেহেতু 
দেবতাগণ নিঞ্জ নিজ অভিমান পরিত্যাগপূর্বক সেই বিজ্ঞানময় ব্রদ্ধের 
উপানন] করে; সেই হেতু মহৎ ব্রর্ষের উপামনার ফলে তাহারাও জ্ঞানৈশ্ব্য- 
সম্পত্ন হইয়। থাকেন। ১ 

সেই বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রক্ষকে যদি বিশেষরূপে জানে--অবগত হয়, কেবল 
অবগত হওয়া নহে-যদি সেই বিজ্ঞান ব্রদ্ধ হইতে প্রমাদগ্রপ্ত না হয়। 
অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বাহা বপ্ততেই আত্নুদ্ধি দৃঢ়তর হইয়া 

রহিয়াছে ; সুতরাং বিজ্ঞানময় ব্রদ্ষেতে যে, আত্মভাবনা, তাহাতে স্বতই 
গ্রমাদের সম্ভাবনা আছে? সেই প্রমাদ নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন, যদি 
তথ্িষয়ে এমাদগ্রস্ত ন। হয় ইচি। অভিপ্রায় এই ষে, অন্লময় দেহ 

প্রভৃতি অনাত্মবস্ততে আত্ম-তাবনা পরিত্যগপূর্বক কেবল বিজ্ঞানময় ব্রদ্ধেই 
আত্মভাব-ভাবনা৷ সহকারে যদি অবস্থান করে। ভাল, তাহা হইলে কি 

হইবে? হা, বলা যাইতেছে__শরীরে আত্মাতিমান হইবার কারণ ন! 
ধাকায়ই অরময়ার্দগত আত্মভিমানও ন্ট হইয়! যায়, যেমন ছত্রের অভাবে 
হাঁয়ার অভাব, তেম্ন। অতএব শরীরাতিমানজনিত শরারোৎপন্ন সমপ্ত পাপ 
শরীরেই পরিত্যাগপূর্বক বিজ্ঞানময় ব্রন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, সেই বিজ্ঞানময়ের 

চি 



১২৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

অনুগত সমস্ত কাম্য বিষয় বিজ্ঞানময় আত্মার সাহায্যেই ভোগ করিম! 

থাকেন। এই বিজ্ঞানময়ই সেই পুর্বোক্ত মনোময় কোশের আস্ম, অর্থাৎ 

মনোময় কোশরূপ শদীরে অধিঠিত আত্ম।। কে? না, এই ষে,বিজ্ঞানময় 

কোশ। “তন্মাৎ বা এতণ্মাৎ”, ইত্যাদির অর্থ পৃর্ববেই উক্ত হইয়াছে। ২ 
শ্রুতির আনন্দময় শব্দে কার্য আত্মা ( অমুখ্য আত্মা ) বুঝিতে হইবে; 

কেন না, ইহা অযুখ্য আত্মার অধিকারে (অন্্ময়াদি গৌণ আত্মার 
. প্রকরণে ) পঠিত, এবং “ময়ট্ঃ ্রত্রযুক্ত। প্রথমতঃ এখানে অন্নময় প্রভৃতি 
ভৌতিক জন্ত আত্মার অধিকার বা এস্তাব রাঁহয়াছে, এই আনন্দময় 
আত্মাও সেই অধিকার মধ্যেই পতিত) [স্থৃতরাং ইহাও অমুখ্য আগ্রাই 
বটে ]। দ্বিতীয়তঃ এখানে বকারার্থে বিঠিত 'ময়ট" প্রতায় দুষ্ট হইতেছে, 
যেমন “অন্নময় শবে অন্নবিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে 7[ইহ্াও তেমনই]; 

: অতএব আনন্দময় অর্থে কার্য্য (জন্য) আাত্বাই বুঝিতে হইবে, [ নিত্য আত্ম 
নছে || সংক্রমণও [ আনন্দময়ের অনাত্বত্বে] অপর হেতু) কেন না, পরেই 

বল! হইবে যে, 'এই আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত (মিলিত) হয়।” উৎপত্তি: 

শীল অর্নময় গ্রভৃতি আত্মারই অনার সংক্রমণ দেখা গিয়াছে । “এই আনন্দময় 
আত্মাতে সংক্রান্ত হয় বাক্যে সংক্রমণের .কর্মন্বরূপে আনন্দয়ের উল্লেখ শ্রুত 

হইতেছে। এই সংক্রমণ গ্রকৃত যে, আত্মাতেই হয়, তাহাও করনা কর! যাইতে 

পারে না; কারণ, তাহ! অধিকারবিরুদ্ধ কথা হয়) কেন না, অব্রময়াদির স্থলে, 
ত সেরূপ কল্পন৷ কর! আদৌ সম্ভব হয় না। তাহার পর প্রকৃত আত্মার সহিত 
এঁকপ সংক্রমণ অসম্ভবও বটে; কেন না, আত্ম নিক্ষেই তনিজের সহিত 

সম্মিলিত হইছে পাকে না) কারণ, মিজের সহিত নিজের তেদ নাই, 
[ পরস্পর ভেদযুক্ত বন্তদ্বয়েরই পরম্পরের সহিত সম্মিলন হুইয়া থাঁকে) 
অতেদে হয় না]। * অথচ ব্রন্মই সংক্রমণকারী পুরুষের আত্মা। এ পক্ষে 
শিরঃ প্রভৃতি কল্পনাও উপপন্ন হয় না। কেন না, কার্ধ্যশ্রেণীর অতীত 
এবং আকাশাদ্দি সমস্ত বস্তার ক।রণস্বরূপ উক্তপ্রকার ব্রদ্দের মগ্তকা্দি 
অবয়ব কল্পন! কখনই উপপন্ধ হইতে পারে না; এবং তাহার সবিশেষ ভাবের 
প্রতিষেধক 'তিনি দর্শনের অধেগ্য, দেহ রহিত, বচনের অবিষয়ীভূত এবং 
কোথাও বিলুয় প্রাপ্ত হন না' 'ব্ স্কুল বা৷ সুক্ষ নহে", “প্রকৃত আত্মা কিন্তু ইহা 
নহে' ইত্যাদি শ্রতিও এতার্থে প্রমাণ । বিশেষতঃ আনন্দময়ের আত্বত্ব পক্ষে 
পরবর্তী মন্ত্রে উল্লেখও অন্থপপর হয়; কারণ, প্রিপনশিরঃ প্রভৃতি অবয়ব 



দশম খণ্ড 

লুল্ও-ন্যত্ুল্র্দীন্লা।. 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ 
শাঞ্করভাষা-সমেতা । 

( দ্বিতীফ'ভাগ ) 

০ 86৯098৭-__7 

মহামভোপাধায়- 8 

পঞ্চিত শ্রীঘুক্ত দুর্গাচিরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ 

করুক 

নুদিত ও সম্প্লাদিত। 

প্রকাশক 

শবীক্ষীরোদ চজ্দ্র মভুমদার। * 
১১/১ বামাপুক্র লেন, কলিকাতা । 

সন ১৩৩২ সাল। 

[ /১11 1101৭ 16৭01501, 1 , , মুল্য 4 বার মান মাত। . 





দশম খণ্ড 

ক্রু-ল-্জুক্জলীন্ন। 

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ 
শাঙ্করভাধ্-সমেতা । 

( দ্বিতীয় ভাগ ) 

, ৮৪৯৪৭ 
মহামহোপাধায়- 

পণ্ডিত শ্রীবৃক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ 

কনক 

আনুদিত ও সম্পাদিত। 

প্রকাশক 

স্ত্রীক্ষীতরোদ চত্দ্র মজুসদার। 
২১/১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । 

সন ১৩৩২ গাল । 

| /১1] 00 1০000, ] | মূল্য ॥* নার শ্মানাঁ মাত্র । 
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ভূমিকা । 
তগবতকপান্ন আজ অনেক দিন পর তৈত্তিরীয় উপনিষ্দের দ্বিতীয় তাগ 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল; এবং এই খণ্ডেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সমাপ্ত হইল। 

প্রকাশকের পরিবর্ভনই এরূপ অস্বাভাবিক বিলঙ্ধ ঘটিবার প্রধান কারণ। পূর্বে 

প্রীযুক্ক অনিলচন্ত্র দত্ত মহাশয় উপনিষদের প্রক।খক ছিলেন, এখন তাহার নিকট 

হইতে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাঁশক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় উপ- 

নিষদ্ প্রকাশের সম্পূর্ণ তার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে তিনিই অবশিষ্ট 
উপনিষদ্গুলির মুদ্রণ ও প্রকাশ কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন। আশা করি, সহৃদয় 

পাঠকবর্স এখনও পূর্ষের স্তায়, উপনিষৎপাঠে অন্ুরাগ-প্রদর্শনপূর্বক আমাদের 
কার্ম্যে উৎসাহ প্রদান করিতে কপণত। করিবেন না। ইহার পর আমর! 

শ্বেতাশ্বতর উপনদিষদ্ প্রকাশ কুরিব। ' 
আলোচ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্থানি কৃষ্টচতুর্কেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার 

অন্তর্গত ব্রাঙ্গণোপনিষদ্। একই যজুবেিদ যে, শুরু কৃষ্ণতেদে দ্বিবিধ, তাহা আমরা 

ঈশোপনিষদের ভূমিকা-মধ্যে বিস্তুততাবে বিবৃত করিয়াছি। 
* তৈত্তিরীয় উপনিবদ্খানি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই ভাগগুলি বন্লী 

নামে অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম তাগের নাম শীক্ষাল্লী, দ্বিতীয় ভাগের 

নাম বঙ্গানন্নবল্লী, তৃতীয় তাগের নাম ভূগুবল্লী। শীক্ষাবল্পীতে প্রধানতঃ 

বর্ণাদির উচ্চারণ প্রণালী, উদাত্াদি স্বরচিন্তা, এবং বর্ণাদি-উচ্চারণের অনুকূল 

কৃ্তালু প্রভৃতি স্থানগত প্রযন্্-বিশেষ ও তছুপয়োগী আরও অনেক বিষয় 

বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদ্ শাস্ত্র অর্থ- 
প্রধান ; স্থৃতরাৎ তদ্ধিষয়েই মনোনিবেশ কর! আবহাক; ও্পনিষদ শবোচ্চারণ 

যে-কোন প্রকারে করিলেই চলিতে পারে, সেই ভ্রান্তধা়ণ! দূরীকরণার্থই 
উপনিষদের মধ্যে এই শীক্ষাবল্লীর সমাবেশ করা আবশ্তক হইয়াছে। বুঝিতে 

হইবে, সংহিস্চাবভাগের স্কায় ঈপনিষদ্ভাগেরও শব্দোচ্চারণের পারিপাট্য পরিজ্ঞান 

থাকা একান্ত আবন্তুক ; নচেৎ শব্খ-শক্তি কথনও তাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করে 

না। এইজন্যই প্রথমে শিক্ষাবিষয়ক উপদেশ পরিসমাণ্ড করিয়া, তৃতীয় অন্বাক 

হইতে অধিলোকাদি-তেদে সগুণ ্ধবিষয়ক বিবিধ উপাসনা'প্রণালী প্রদপিত 

হইয়াছে। টি 



9/% 

দ্বিতীর এক্জাননবলীতে প্রপ।নতঃ সব্বানর্থের নিদানভূত অজ্ঞান নিবুত্তির 

উদ্দেগ্রে সর্ধোপাধিবিনিম্ব তু আত্মদর্শনের কথা উত্তমরূপে বিবুত করা হইয়াছে । 

অধিকন্ত, অয়নয় প্রতি যে পঞ্চ কোশে আবৃত থাকার নিত্যনিরাময় চিদানন্দ 

ব্স্বরূপ আস্মাও আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞানে বিমুঢ় হইয়া আছে, সেই 
গঞ্চ কোণের স্বরূপ ও স্বভাবাদি প্রদর্শনপূর্বক বিবেক-জ্ঞানের পথ নি্ষণ্ক- 

ভাঁবে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ৃঁ ৃ 
অতঃপর, ভৃগুবল্লী নামক তৃতীর অধ;1রে পিতাপুল্রের উপাখ্যানচ্ছলে এঙ্গ- 

বিগ্া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রঙগজিজ্ঞান্ত গুজ গু নিজের পিতা বরণের নিকট 

বাইয়া পঙ্গতত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পুলবৎসল পিতা বরুণ আপনার প্রির- 

পুলূকে যথাযথভাবে ত্রন্মবিষ্তার স্বরূপ ও রহস্ত অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া- 
ছেন। আখ্যায়িকাচ্ছলে বিবৃত হওয়ায় বিষয়ের জটিলতা অপেক্ষারত মন্দী- 
ভূত হইয়াছে, এবং অপরাপর জিজ্ঞান্থগণের পক্ষেও রঙ্মবিদ্ভা বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

উপনিষদের মধ্যে তৈত্তিরীর উপনিষদ্ অনতিবিস্তীর্ণ হইপ্সেও সারবান্ ও 
প্রামাণিক গ্রন্থ । জগদ্গুরু শঙ্কর প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ ইহাকে অবিসংবাদিত 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিনয়-সংকলন-প্রণালী অতি সুন্দর ও 
স্বশৃঙ্খল। যেরূপভাবে বক্তব্য বিষয় বর্ণনা করিলে জিজ্ঞান্ুগণ অনায়াসে হদয়ঙ্গন 
করিতে পারে, এই উপনিষদে ঠিক দেই ভাবেই বিষয়গুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) 
তাহার ফণে গ্রঞ্ছের উপাদেয়তা ও লোকপ্রিয়তা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্ধ্য ইহার উপর ভাধ্যব্যাখ্যা রচনা করিয়া ইহীকে আরও উজ্জল ও' 
গৌরবময় করিয়াছেন সহৃদয় পাঠকগণ নিজেরাই একথার সত্যতা উপলন্ধি 
করিতে পারিবেন) স্থতরাৎ এ সঙ্গন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার 
প্রয়োজন নাই। ইতি--. 

শীহুর্গাচরণ সাংখ্য-বোদোন্ততীর্ঘ। 
তবানীপুর, ভাগবত চতুষ্পাঠী।: 

উত আবাট--১৩৩২। 
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বিশিষ্ট আণনময় বক্াত্ম যখন প্রত্যক্ষতই অন্থুভবগোচর, তখন তদ্ধিষয়ে 

'এন্ধ নাই' বলিয়া কোন আশঙ্কাই আসিতে পারে ণ।; সুতরাং আশঙ্কা- 

নিরুত্তির জন্ত “কোন লোক না এর্দকে অসৎ বলিয়া জানে, তবে সে নিজেই 

অঙগং হইয়া! পড়ে; [ কারণ, ব্রহ্গই ত আত্মা ]' এই মন্ত্রের উল্লেথ করা সঙ্গত 
হয় না। তাহার পর, 'ৰন্ধই প্রতিষ্ঠা পুচ্ছ' এই বাক্যে ব্রহ্গের “যে, প্রতিষ্ঠারূপে 

পুথণ্ উল্লেখ, তাহাও যুক্তিসঙ্গত ভয় না। অতএব এই আনন্দময় পদার্থ বস্তুতঃ 

কার্য্যশ্রেণীরই অন্তর্গত, ঠিক পরমা ত্ব। নহে॥। 5 | 

উপাসন। ও কম্মের ফল স্বরূপ যে, আনন, তাহারই বিকার বা পরিণাম 

১ইতেছে আনন্দময় । সেই আনন্দময় কোশটা নিক্রানময় কোশেরও অত্যন্তর- 

বন্তী; কেন না, শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়কে বঙ্জাদি কন্মোর হেতু ব+] হইয়াছে; 
কাজেই কর্মফল আনন্দের বিকারডূুত আনন্দময় কোশটা বিজ্ঞানময়েরও অন্তর 
২ওয়াই উচিত। কেন না,জ্ঞান ও কান্মের ফল নাধারণতঃ ভোক্তার জন্যই সৃষ্ট 

হইয়া থাকে ; স্ৃতরাৎ ভোক্তা সর্বাপেক্ষা পরবর্তী; অতএব আনন্দময় আত্মাও 

পূর্ববন্তী সমস্ত কোশ অপেক্ষা অন্তরতম। বিশেষতঃ প্রিয়মোদাদির লাভই 

বিদ্ধ! ও কর্মের উদ্দেশ্ঠ বা প্রয়োজন। রিনি প্রাপ্তির আশায়ই উপাসনা ও 

কম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ; এই কারণে প্রিয়াদি ফলসমূহ স্বভাবতই 

আত্মার সন্নিহিত অর্থাৎ প্রিয়দি ফলের সঙ্গে আত্মারই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, কাজে5 

ফল-সন্বন্ধ থাকায় বিজ্ঞানময় অপেক্ষীও ইহার ( আনন্দময়ের ) অভ্যন্তরবর্ডিত্ব 

উপপন্ন হয়। কারণ, স্বপ্রসময়ে প্রিয-মোদাদি বিষয়ক সংস্কীরবিশিষ্টন্ূপেই এই 

আনন্দময় আত্মা বিজ্ঞানময় কোশে আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হইয়। থাকে । ৪ 

অভীষ্ট পুত্রাদি-সন্দর্শন জনিত যে, প্রিয় ( আনন্দ হিশেষ ), তাহাই উক্ত 

আনন্দময় আত্মার শিরঃ অর্থাৎ মস্তকস্থানীয়; রেন না, [ আনন্দের মধ্যে ] 

উহাই প্রথম। প্রিয় বস্ত লাভে যে, ভর্ষ উপস্থিত হয়, তাহার নাম মোদ। [ তাহা 

তাহার দক্ষিণ পক্ষ ]। উক্ত হ্র্যই ঘখন [প্রিযবস্ত্র উপভোগ দ্বারা | উৎকর্ষ 

লাভ করিয়া থাকে, তখন প্রমোদ নামে অভিহিত হয় ১। তাহাই উহার ] উত্তর 

পক্ষ। আনন্দ অর্থ সাধারণ স্ুখমান্ত্র। তাহাই প্রিয় প্রভৃতি সথখাংশলমূহের 
আত্মা ; কেন না, উহ সমস্ত স্বখেই অনুন্যত ( নিয়ত সম্বদ্ধ ) রহিয়াছে । আনন্দ 

অর্থ পরব্হ্ম ; কারণ, শুভ কর্মের ফলে, পুপ্লুমিত্রাদি বিভিন্ন বিষে উৎপন্ন উক্ত . 

আননস্বরূপ ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন। অন্তঃকরণের বৃত্তিই, 

ব্যবঙ্ধারক্ষেত্রে "সুখ বলিয়া প্রসিদধ। স্বরৃত কর্ণ উক্তবিধ আনন 
১৭ চর 



১৩০ তৈ তিরীয়োপনিষদ্ | 

বিষয়ে বৃত্তিসমুৎপাদক ; সেই কর্ম সাধারণতঃ অনবস্থিত অর্থাৎ ক্ষণিক) এই 

কারণে তদম্ুগত শ্থখও ক্ষণিক (অনিত্য )। তমোগুণের নিবারক তপস্তা, 

বিষ্য। (উপাসন। ), বঙ্গবচ্চস (ব্রঙ্গণ্য তেজঃ ) ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই অন্তঃকর্ণ থে 

সময় নিম্মলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সময়ই সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কোন কোন আনশ' 
উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হয়। এই উপনিষদেও পরে বলিখেন 

যে, তিনি রসনম্বরূপ; * এই জীব সেই রূস লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। এই 

রসই অপরকে আনন্দিত করে; অপর সমস্ত ভূত (প্রাণী) এই আনপ্দেরহ 

অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে ইতি। এই প্রকার সিদান্তান্ুসারেই 

কামগ্রশমনের উতৎকর্ষান্ুসারে উত্তরোত্তর আনদদরও শতগুণে উৎকর্ষ বলা 

হইবে (১)। ৫ 

এই ভাবে আপেক্ষিক উৎকর্ষসম্পন্ন আননময় আত্মা অপেক্ষাও উক্ত ব্রহ্গ 

পর (শ্রেষ্ঠ ); যে পরন্ম ইতঃপৃ্বে 'সত্য জ্ঞান ও অনপ্ঠ লক্ষণ। শ্বিত বলিয়৷ বণিত 
হইয়াছেন, ধাহার বে1ধ-সৌকর্ধ্যার্থ অন্নমন গ্রভৃতি পাচটা কোণু উল্লিখিত হইয়াছে 

যাহা সেই পঞ্চ কোখ অপে্ধা ও আভ্যন্তরীণ দুধিগের, এবং বাঁহা দ্বারা সেই কেশ 

সমূহ আত্মবান্ হইয়! থাকে, সেই ব্রঙ্গই পুচ্ছ রূপ প্রতিষ্ঠ।। সে ব্রঙ্গই 
অবিষ্ভাকল্লিত সমস্ত দত প্রপঞ্চের অবসানস্থান | থেথানে আর দ্বৈত সম্বন্ধ নাই 

সেই অধৈত ব্রহ্মই সকলের প্রতিষ্ঠা । কেন না, আনন্দময় আত্মাও এ স্থানেই 

অভিন্নরূপে পরিসমাপ্ত হয়! থাকে । অবিগ্যাকল্পিত সমন্ত ঘৈত জগতের অবসান 

স্থান এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা পুচ্ছস্বরূপ সেই ব্র্ নিশ্চয়ই আছেন । সে বিষয়েও 

এই একটা শ্লোক আছে-॥ ॥ ৩২ ॥ 

ইতি ব্রহ্গামন্নবল্লী পঞ্চমানুবাকের ভাষ্যান্ুবাদ ॥ ৫ ॥ 

স্পেস শি োস্পী তিশা 

( তাৎপধ্য--এই ব্রন্গানন্দবলীর অষ্টম অনুবাকে “তে যে শত মানুষ জানন্দ:, স একো- 
মইবাগত্ধকণণামাহগগঃ হত্যাদি বাক্যে, মনুষ্যের এক শত আনে মগুযা-গদ্ধর্ধগণের একটাীমান্র 
আনন অথাৎ মনুষা হইতে যাহার। গন্ধববভাব প্রাপ্ত ইয়। তাহাদের আনন্দ মনুষ্য অপেক্ষা € 

শতগুণ অধিক। এই প্রকার মনুষ্যগন্থ্বর অ।নন্দ অপেক্ষ। দেবগন্ধব্বগণের আনন্দ শওগ৭ 
অধিক প্রগ শিত হইয়াছে। | 



লঙ্গোইস্তুবাক৪। 

অসন্নেবর স ভবতি | অসদ্ ব্রন্মেতি বেদ চে । 

অন্তি ব্রন্গেতি চেদ্ধেদ। সন্ভমেনং ততো বিছুরিতি। 

তশ্তৈষ এব শারীর আত্ম যঃ পর্বাস্ত । অথাতোহনুপ্রশ্না»-_ 

উতাবিদ্বানযুং লোকং প্রেত্য | কশ্চন গচ্ছতী ৩। আহে 

বিানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমগ্নতা ৩ উ। 

সোঁহকাময়ত ।--বহু স্তাং প্রজায়েয়েতি। ম তপোহতপ্যত। 

স তপস্তপ্ত)। ইদ সর্ববসস্থজত | যদিদং কিঞ্চ। তৎ স্্ট1। 
তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য । সচ্চ ত্যচ্চাভব। 

নিরুক্তঞানিরর্ | নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ ৷ 

সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। য্দিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যা- 
চক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥১ ॥৩৩ ॥ 

ঘনব্রভলাঞ্থঃ$_চেং নদি) ( কশ্চিং ] রক্ধ অসৎ । অবিগ্মানম্ আকাশ- 

কুন্তুমতুল্যৎ) ইতি বেদ; [তদা] সঃ (জ্ঞাতা ) এব অসন্ (অবিদ্যমানসমঃ ) 
ভবতি;[ আত্মনঃ হ্গশ্বরূপত্বাৎ]। তথা, চেৎ (যদি) বন্ধ অস্তি (সৎ-_ 

বিদ্যমানম্ ) ইতি বেদ, ততঃ এনং ( স্বক্ষবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্গসত্ববেদিনং ) সম্ভং 

(বি্্মানৎ সত্যরূপিণং) বিদঃ ( বিজানীয়ুঃ ) ইতি । ঘঃ € আনন্দমর়ঃ ), এষঃ এব 

তন্ত পুর্বস্থ ( বিজ্ঞানময়ন্ত ), শারীরঃ ( শরীরে--বিজ্ঞানময়ে ভবঃ,) আত্ম । অতঃ 

(ষম্মাদেবং, তম্মাৎ), অথ (শিষ্যশিক্ষায়। অনস্তরম্) অনু (আচার্ষ্যেক্ক্য- 

নস্তরম্) প্রশ্নীঃ (বক্ষ্যমানলক্ষণাঁঃ ভবস্তি)-কশ্চন ( কশ্চিংঠ অবিষ্বান্ 
( অনাত্মজ্জঃ ) উত ( অপি ) প্রেত্য (মৃত্বা ) অমুং লোকং ( পরমাত্মানং ) গচ্ছতী 

( গচ্ছতি, প্রশ্ীর্থ। প্রতিঃ ). [ অথবা ন গচ্ছতি? ]; আহো ( অথব! ) কশ্চিৎ 

বিদ্বান উত (প্রশ্নে ) প্রেত্য অমুং লোঁকৎ ( পরমাত্মানং ) সমতা (সমশ্সংতে 

তুঙেক্ত)? [ অথবা ন?]। রগ 

[ এতদুত্তরার্থমূপক্রমতে “সোংকাময়ত' ইত্যাদিভিঃ ]| সঃ (পরমাত্ম! ) 
প” 
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অকাময়ত ( ইচ্ছৎ ), [অহ] বহু ( প্রভৃতং । শ্যাম ( ভবেয়ম্), প্রজায়েয় 

( উৎপস্নো ভবেরম্ )ইতি। [অনস্তরং 1 সঃ ( পরমা ) তপঃ ( জ্ঞানং) 

অতপ্যত (ক্ুষ্ট্যপযোগিনৎ সংকল্পং ) কতবান্ আলোচিতবানিত্যর্থঃ)। সঃ 
তপঃ তপ্ত ( ূর্ববোক্তরূপম্ আলোচা ইদং সর্বস্ অস্থজত ( উৎপাদিতবান্ )। 

[কিং তৎ?] ইদং ( চরাচরৎ ) ষৎ কিঞ্চ (যৎ কিমপি ), তৎ সর্বম অস্থজত 

ইত্যর্থ: )। তৎ' ( চরাটরৎ জগৎ) সষ্টা, তৎ এব অনুগ্রাবিণৎ তেত্রৈৰ প্রবিবেশ )। 
তৎ অন্ুপ্রবিশ্ত সৎ ( ্ ৎ আকুতি বিশিষ্টং) চ. তাং ( অমূর্তৎ আরুতিরহিতৎ ) চ, 

নিরুক্তৎ (দেশ-কালাদিবিশিগওয়া ইদমিগনিতি উন্তৎ) চ, অনিরুক্তৎ ( তদ্দিপ- 

বীতং ) চ, নিলয়নং ( আশররস্কানধ ) চ, অনিলয়নৎ! তদ্বিপরীতং ) চ বিজ্ঞানং 

( বিশেষেণ জ্ঞানবং ) চ অবিজ্ঞানত £ অচেতনৎ ) চ, সতাৎ ব্যেবহারিকৎ সতাং) 

চ অনুতং ( অসতাং ) 5 | কিং বহুনা, ] বত ইদদৎ কিঞ্চ। . তৎ সর্বং | | যম্মাৎ] 

সতাং ( স্ত্যাখ্যং বঙ্গ) মভবৎ, | তম্মাৎ ] তৎ (বর্গ । সত্যম্ ইতি আচক্ষতে 

(কথয়ত্তি) [ এক্ষবিদঃ ]) তত (নশ্মিন বিষরে অপি এষঃ শ্লোকঃ 
তবতি ॥ ১/৩৩॥ ৮ 

সুলান্যুলাদ। যদি কেহ ত্রহ্মকে অসৎ (অসত্য ) বলিয়। 

জানে, তবে সে লোক নিজেই অসৎ ( অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন ) 

হয়; [ কারণ, ব্রহ্ম ও আত্ম। একই বস্তু; স্ৃতরাং ব্রহ্ম অসৎ হইলে; 

আত্মাই অসৎ হইয়। পড়ে ]। আর বদি কেহ ব্রঙ্গকে সং বলিয়া 

জানে; তবে তাহাকেও পণ্ডিতগণ সৎ বলিয়াই জানেন। এই আনন্দ- 
ময় কোশই পূর্বেবাক্ত “বিজ্ঞানময়ের? শরীরাধিষ্ঠিত আত্ম! । 

[ যেহেতু আত্মাই সত্য ব্রহ্ম ;] সেইহেতু অতঃপর, আচার্য্য- 

প্রদস্ত উপদেশের পর শিষ্যগণের এই প্রকার প্রশ্ন হইয় থাকে ।-- 
অবিদ্বান লোকও মৃত্যুর পর এ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? কিংবা প্রাপ্ত 
হয় না! ,অথব। বিদ্বান লোকও মৃত্যুর পর এ আত্মাকে লাভ 

করে ? কিংবা! করে না? [ এখন উক্ত প্রান্মের উত্তর প্রদানার্থ ভূমিকা 
করিতেছেন-__]। 

সেই পরমাতম। কামন|। করিলেন অর্থাং আলোচনা! করিলেন-_ 

ম বন্থ--অনেক প্রকার হইব এবং আমি উৎপন্ন হইব। তাহার 
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পর, তিনি তপদ্যা করিলেন; (তপস্যা অর্থ ই জ্ঞান বা চিন্তা |) তিনি 
তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সষ্টি করিলেন। 
তিনি সে সমুদয় স্থষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্তিবিশিষ্ট) ও অসত (মুগ্তিহীন ) 
হইলেন; এবং নিরুক্ত ( দেশকালাদি পরিচ্ছন্নরূপে কথিত ) ও 
অনিরুত্ত ( পূর্র্বিপরীত ), নিলয়ন ( আশ্রয়স্থান) ও অনিলয়ন 
( আনাশ্রয় বন্ত ), বিজ্ঞান ( চেতন) ও অবিজ্ঞান ( অচেতন ), সত্য 

(ব্যবহারিক সত্য) ও অসত্যাদি এই যাহা কিছু, সেই সত্য ব্রহ্ম 

তৎ্সমুদয়রূপে প্রকটিত ভইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্তরূপে প্রকটিত 
হইয়াছেন বলিয়াই। ব্রঙ্গবিদ্গণ তাহাকে “সত্য” নামে অভিহিত 
করিয়া থাকেন। উক্ত বিষয়েও এইরূপ শ্লোক (মন্ত্র) 

আছে ॥১॥৩৩। 

| ইতি বরহ্মারন্দবল্লীর'যষ্ঠানুবাক-ব্যাখ্যা ॥৫॥ 

স্ণাহল্ল-ভভাজ্যস্ম। অপর্নেব অসংসম এব ; মগা অসন্ অপুরুযার্থগন্বন্ধী, 
এবং স ভবতি অপুরুষার্থসন্দ্ধী । কোহাসৌ » বঃ অসৎ অবিষ্ঠমানৎ তরঙ্গ ইতি 

* বেদ বিজানাতি, চেদ্ যদি। তদিপর্যারেণ ঘৎ সর্ববিকল্লাম্পদ্ধং সর্বপরৃত্তিবীজং 
সর্ববিশেষপ্রত্যন্তমিতমপি অস্তি তদ্বক্ষেতি বেদ চেং। কুতঃ পুনরাশঙ্ক|! তন্ন 
স্তিত্বে? ব্যবহারাতীতত্বৎ ব্রক্ষণ ইতি জুম: । ব্যবভারবিষয়ে হি বাচারস্তণ- 
মাত্রে অস্তিত্বভাবিতবুদ্ধিঃ তদ্বিপরীতে ব্যবহারাতীতে নাস্তিত্বমপি প্রতিপদ্ঠাতে। 
যথা “ঘটাদিব্যবহারবিষয়তয়োপপন্ঃ--সন্, তদ্দিপরীযত অসন্, ইতি প্রসিদ্ধম্, এবং 
তৎসামান্তাদিহাপি স্তাৎ ব্রহ্মণো নাস্তিত্বং 'প্রত্যাশঙ্কা। , তক্মাছচ্যতে-__অস্তি 
রঙ্ষেতি চেঘেদেতি।, 

কিৎ পুনঃ স্তাৎ তদন্তীতি বিজানতঃ ? তদাত-_সস্তং বিমান বঙ্গ স্বরূপেগ 
পরমার্থস্দাত্মাপননম্ এনম্ এবংবিদৎ বিছুঃ বক্ষবিদঃ | ততঃ তন্মাদস্তিতববেদনাৎ সঃ 
অন্তেষাৎ ব্রহ্গবিঙ্ঞেয়ো ভবতীত্যর্ঘঃ। অথবা যে! নাস্তি ব্রঙ্গেতি মন্তে, স 
র্বক্তৈব সম্মা্গন্ত বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থালক্ষণন্ত নাস্তিত্বং 'প্রতিপদ্ভতে; ব্ঙ্গগ্রতি- 
পত্ত্ত্বাততস্ত। অতো নাস্তিকঃ সঃ অসন্ অসাধুরুচ্যতে লোকে। তথ্বিপরীতঃ 
সন বঃ অস্তি ব্র্মেতি চেহেদ, স তদ্বর্ধগ্রতিপত্তিহেতূং সন্মার্গং বর্ণাশ্রমা দিব্যবস্থা- 



১৩ টতৈলিবিয়োপনিষদ্ | | 
লক্ষণ শ্রদ্দধানতয়া বথাবত প্রতিপদ্ভাতে বন্মা্, ততঃ তন্মাৎ সন্তৎ সাধুমাস্থম 
এনৎ বিছ্ুঃ সাধবঃ | তম্মাদস্তীত্যেব ব্রহ্ম প্রতিপতব্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ ।২ 

তস্ত পর্বস্ত বিজ্ঞানময়স্ত এষ এব শরীরে বিজ্ঞানময়ে ভবঃ শারীর আত্মা । 
কোহসৌ? যএষ আননদময়ঃ | তৎ প্রতি নাস্ত্যাশঙ্কা নাস্তিত্বে। অপোঁট- 
সর্ববিশেষজাভু ব্রহ্মগো নাস্তিত্বৎ প্রত্যাশস্কা মক্কা; সর্বসাম্যাচ্চ ব্রঙ্ষণঃ | যম্মাদেবম্, 
মতঃ তম্মাৎ অথ অস্ত উত্তবং শ্রোতুঃ শিষ্যন্ত অন্ুপ্রশনাঃ আচার্স্যোক্তিম্ অন্তু এতে 
প্রশ্নাঃ। সামান্তং হি ব্রহ্গ আকাশাদিকারণত্রাৎ বিদ্ষষঃ অবিছ্ষশ্চ। অতঃ অবিদ্- 
বোহপি ব্রঙ্গপ্রাপ্ডিরাশঙ্ক্যতে -উত অপি অবিদ্ধান্ অমুৎ লোকৎ পরমাত্মানম্ ইত; 
প্রেত্য কশ্চন, চনশবঃ অপার্থে, অবিদ্ধানপি গচ্ছতি 'প্রাপ্পোতি? কিংবা ন 

গচ্ছতি? হতি দ্বিতীয়োইপি প্রো ভ্রষ্টবাঃ, অনুপ্রশ্না ইতি বহুবচনাৎ। বিদ্বাংছং 
প্রত্যন্তো প্রশ্পৌ--যগ্তবিদ্বান্ সামান্তৎ কারণমপি ব্রহ্ম ন গচ্ছতি, অতো বিছ্বষোপি 
পরন্মাগমনমাশঙ্ক্যতে ; অতন্ত, প্র।ত প্রশ্নঃ -আহো বিদ্বানিতি। উকারৎ চ 
বক্ষ্যমাণমধস্তাদপকৃষ্য তকারং চ পূর্ববম্মাৎ উত শব্াদ্ব্যাসজ্য 'আহো৷ ইত্যেতশ্মাৎ 
পূর্ব উতশব্ৎ সংযোঞ্য পুচ্ছতি--উতাহো বিদ্বানিতি 1৩ | 

বিদ্বান্ ব্রঙ্গবিদপি কশিচৎ ইতঃ প্রেত্য অমুং লোকং সমশ্নুতে প্রাপ্রোতি। 
সমশ্তে উ ইত্যেবং স্থিতে, অয়াদেশে যূলোপে চ কৃতে, অকারড পুতিঃ- 
সমশ্নুতা ৩ উ ইতি। বিদ্বান্ সমমতে অমুৎ লোকম্ ; কিংবা, যথা অবিদবান্ এবং 
বি্ধানপি ন সমশ্ুতে ইত্যপরঃ প্রশ্নঃ । দ্বাবেব বা প্রশ্লৌ বিদ্বদবিদ্বদ্ধিষয় ), 
বহুবচনৎ তু সামধ্যপ্রাপতর্াসুরাপে্ষয ঘটতে । “অসদ্বন্ষেতি বেদ চেং, 'অস্তি 
ব্ক্ষেতি চেঘ্েদ' ইতি শ্রবণাদস্তি নান্তীতি সংশয়ঃ। ততোহ্র্থপ্রাপ্তঃ কিমস্তি 
নাস্তীতি প্রথমোহমুপ্রশ্নঃ ব্রন্ণোহপক্ষপাতিত্বা অবিদ্বান্ গচ্ছতি ন গচ্ছতীতি 
দ্বিতীয়ঃ। ক্রহ্মণঃ সমত্বেপি অবিছ্ষ ইব বিছুষোহপ্যগমনমাশঙ্ক্য কিং বিদ্বান 
সম্লুতে ন সমশ্লতে ইতি তৃতীয়োহনুপ্রশ্নঃ 18 

এতেষাৎ প্রতিবচনার্থ উত্তরে গ্রন্থ আরভ্যতে। তত্রাস্তিত্বমেব তাব্চ্যতে। 
যচ্চোক্জৎ সত্যৎ গ্ঞানমনত্তৎ ব্রহ্ম ইতি, তত্র চ কথং সত্যত্বমিত্যেতদ্বক্তব্যমিতি 
ইদমুচ্যতে। সব্বোক্ত্যৈব সত্যত্মুচ্যতে ৷ উক্ত হি স্দেব সত্যমিতি; তম্মা 
সন্বো্যিব সত্যত্বমূচ্যতে । কথমেবমর্থতা অবগম্যতে অন্ত গ্রস্থস্ত? শব্বানুগমাৎ। 
অনেনৈব হর্থেনাম্বিতানি উত্তরবাক্যানি _ তিৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে” ধ্যাদেষ 
আকাশ আনন্দো! ন স্তাৎ* ইত্যাদীনি।৫ 

তআ অসদেব ব্রন্ষেত্যাশক্ক্যতে | কন্মাৎ? বস্তি, তদ্বিশেষতো 
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গৃহতে; যথা ঘটাদি। যন্্রিস্তি, তন্নোপলভ্যতে ; যথা শশবিষাণাদি। 

তথা নোপলভ্যতে ব্রঙ্গ; তন্মাদ্বিশেষতোহগ্রহণাৎ নাস্তীতি। তন্ন) 
আকাশাদিকারণত্বাদ ব্রহ্ষণঃ ; ন নাণ্তি ব্রহ্দ। কন্থাং? আকাশাদি হি সর্ধং 

কা্ধ্য ব্রঙ্ণো জাত গৃহতে ; মন্থাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ, তদস্তীতি দুষ্ট লোকে ; 
যথ। ঘটাঙ্কুরাদিকারণৎ মৃদ্ধীজাদি; ওম্মাদাকাশাদিকারণত্ব।দন্তি ব্রহ্ম । 

ন চাসতো জাতং কিঞ্চিদ্ গৃহাতেলোকে কাধ্যম্। ক্স্তন্চেৎ নামরূপাদি কার্যযম্, 
নিরাত্মকত্বান্নৌপলভ্যেত ; উপলভ্যতে "তু; তম্মাদস্তি বঙ্ধ। অসতশ্চেৎ কার্ধ্যং 

গৃহমাণমপি অসদনিতমেধ স্তাৎ) নটচৈবম্ ) তম্মাপন্তি ব্রঙ্গা। তত্র “কথমসতঃ « 

সঙ্জায়েত”ইতিশ্রত্যন্তরম্ অসতঃ সজ্জন্মাসম্তবমন্বাচষ্টে ন্তায়তঃ। তম্মাৎ সদেব 
ব্রঙ্গেতি যুক্তম্।৬ 

তদ্ যদি মৃদ্বীজার্দিবং কারণং স্তাৎ, অচেতনং তছি। ন; কাময়িতৃত্বাং। নহি 
কাময়িতব অচেতনমন্তি লোকে । সর্বজ্ঞধ হি ব্রন্ষেতাবোচাম ; অত; 
কাময়িতৃত্বোপপত্তিঃ ৷ কাময়িতৃত্াদন্মদ]দিবদনাগ্তকামমিতি চেৎ) ন, স্বাতন্ত্যাৎ। 

যা অগ্ঠান্ পরবশীরুতা কানা*দদোষাঃ *প্রব্তযন্তি, ন তগা পর্থণঃ প্রবর্তকা: 
কামাঃ। কথং তহি? সত্যজ্ঞানণক্ষণঃ শ্বাত্মতৃতত্বাদিশুদ্বাঃ। ন তৈর্বন্ধ 
প্রবর্ত্যতে; তেষাস্ত ততপ্রবন্তকং ধন্ম প্রাণিকর্্মাপেক্ষয়। ৷ তন্মাৎ স্বাতন্্যং 
কামেধু ব্রঙ্গণঃ ; অতো ন অনাপ্রকামৎ ব্রঙ্ধ। সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। বথা 

অন্ঠেযামনাস্মভূতা ধন্মাপিনিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বামব্যতিরিক্ত-কার্ধ্যকারণ- 
সাধনাস্তরাপেক্ষান্চ, ন তথা ব্রহ্মণঃ | কিততহি ? স্বাত্নোনহন্াঃ | তদেতদাহ--- 

সোইকাময়ত |? পু 

স আত্মা, বন্মাদাকাশঃ সম্ততঃ, অকাময়ত কাম্তিবান্। কথম্? বহু গ্রভৃতং 
স্তাং ভবেয়ম্। কথমেকন্তার্থাস্তরানন্প্রবেশে বছত্বৎ স্তাঁদিতি,? উচ্যতে-_গ্রজায়েয় 
উৎপ্ভেয়। নহি পুত্রোৎপত্তেরিবার্থাত্তরবিষয়ং ব্হুভবনম্। কথং তহি? 
আত্মস্থানভিব্যক্ত-নামরপাভিব্যজ্্য।| যদা আত্মস্থেংনভিব্যক্তে নামরূপে ব্যাক্রি- 
য়েতে, তদা আত্মন্বরূপাপরিত্যাগেনৈব রদ্ষগোহপ্রব্ভক্তদেশকালে সব্বাবস্থানু 

ব্যাক্রিয়েতে। তদেতক্লামরূপব্যাকরণ' ব্রহ্মণো বহুভবনম্। নান্তথা নিরবয়বস্ত 
্রদ্ধণো বনৃত্বাপত্বিরুপপদ্ধতে অক্পত্বং বা, যথ। আকাশঙ্তাকত্বং বহত্বঞ্চ বন্তস্তরকৃত 
মেব। অতঃ তদ্বারেপৈবাত্মা বু ভবতি। নহি আত্মনোইট্টদনাগভৃতং 
ততপ্রবিতক্তদেশকালৎ সুক্ং ব্াযবহিতং বিপ্রকুষ্ট, ভূতৎ ভবন্তবিষ্যদ্বা বন্ধ 
খিস্ততে। অতো নামরূপে সর্বাবস্তে ব্রহ্মগৈবাত্মবতী ; ন ব্রহ্ম তদায্মকমৃ। ত্তে 



১৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। | 

“ ততপ্রত্যাখ্যাণে ন স্ত এবেতি তদাগ্রকে উচ্যেতে। তাভ্যাঞ্চোপা ধিভ্যাং 
জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-জ্ঞানশবার্থার্দি-সর্বসংব্যবহাঁরভাগ, ব্রঙ্গ ৮ 

স আত্মা এবংকামঃ সন তপোইতপ্যত। তপইতি জ্ঞানমুচ্যতে, ণ্যস্ত 
জ্ঞানমরং তপঃ” ইতিশ্রত্যন্তরাৎ। আপগ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্তাসম্ভব এব তপসঃ। 
তত তপঃ অতপ্যত তণগ্ুবান, স্থজ্যমানজগদ্রচনাদিবিবয়ামালোচনামকরো- 

দাত্মেত্যর্থঃ। স এবমালোচা তপন্তপ্ত1, প্রাণিকর্্মাদিনি মিত্তান্থুরূপমিদং 

সর্ব, জগৎ দেশতঃ কালতো নায় রাপেণ চ ঘথান্ুভবৎ সর্বৈঃ প্রাণিভিঃ 

র্ববাবস্থরম্তুয়মানম্ অস্যজত স্থষ্টবান্। বদিদৎ কিঞ্চ-ঘৎ কিঞ্চেদমবিশিষ্টম্ 
তদিদং জগৎ স্্রা কিমকরোদিতি ? উচাতে, তদেব স্ষষ্টং জগৎ অন্ব- 

প্রাবিশদিতি |» 

তব্রৈতচ্চিন্ত্যম্- কথমনুপ্রাবিশদ্িতি | কিম, নঃ আঙ্টা, স তেনৈবাত্মনানু- 
প্রাবিশৎট উত অন্তেনেতি? কিংতাবদ্ দক্তম? ক্রাপ্রতায়শ্রবণাৎ, ঘঃ অষ্টা, 

স এবাম্প্রাবিশদিতি। নম্থু ন বৃক্তং, মুদ্ধচ্চেখ কারণৎং ব্রহ্ম, তদাত্মকত্বাৎ 

কার্যস্ত। কারণমেব হি কার্ধ্যাস্মনা পরিণম্তে, অতোবপ্রবিষ্টন্তৈব কার্ষোৎ 

পত্তেরর্ধ,ৎ পৃথক্কারণস্ত পুনঃ প্রবেশোইম্থপপন্নঃ। ন তি ঘটপরিণামব্যতিরে 

কেণ মৃদো ঘটে প্রবেশোহস্তি। বগাঁ ঘটে চূর্ণাত্বনা মুদোহনুপ্রবেশঃ, 

এবমনেনাত্মনা নামর্ূপকার্যে অনুপ্রবেশ আত্মন ইতি চে; শ্রুত্যন্তরাচ্চ 

“অনেন জীবেনাম্মনাম্ন পবিশ্তু” ইতি . নৈবং যুক্তম্, একত্াদ্ব-্গণঃ। মৃদাতনস্ত 

অনেকত্বাৎ সাবয়বস্বাচ্চ দাক্তো ঘটে মৃদশ্চুর্ণা্বনা অনুপ্রবেশ, মৃদস্চু রত অপ্রবিষ্ট 

দেশত্বাচ্চ। ন ত্বাত্ন একতে সতি নিরবয়বত্বাদপ্রবিষ্টদেশাভাবাচ্চ 
প্রবেশ উপপন্ধতে। কথৎ তহি প্রবেশঃ স্তাৎ * যুক্তশ্চ প্রবেশঃ, শ্রতত্বাৎ- 
*তদেবানু প্রাবিশৎ* হঁতি |-« 

সাবয়বমেবাস্ত' তঠি ; সাবয়বত্বাৎ মুখে. হস্তপ্রবেশবং নামবপকার্ষেট জীবাখ্ম- 
নানুপ্রবেশো যুক্ত এবেতি চে, ন; অশন্তদেশত্বাং । নহি কার্যাত্বনা পরিণতন্ত 

নামরূপকার্ধ্যদেশব্যতিরেকেণাসবশূ্তঃ প্রদেশোইন্তি, খহং  প্রবিশেজ্জীবাত্মন!। 

কারণমেব চেৎ প্রবিশেৎ, জীবাত্মত্বং জহা(ং) নথা টো মৃত্প্রবেশে ঘটত্বং 

জহাতি। প্তদেবানুপ্রাধিশং” ইতি চ শ্রতেন” কারণামুপ্রবেশো যৃক্তঃ। 

কার্য্যান্তরর্মেব স্তাদিতি চেৎ -তদেবান্ু প্রাবিশদিতি জীবাখ্মরূপং কার্ধ্যৎ নামরূপ- 
পরিণতং কাধ্যাস্তরমেবাপগ্তত ইতি চে; ন; বিরোধাৎ। নহি ঘটো ঘটাস্তরমা- 
পদ্যাতে, 'বাতিরেকশ্রুতিবিরোধান। জীবন্ত নামকপকার্ধ বাতি রেক।মুবাদিষ্ঠাঃ 
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শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্) তদাপতৌ মোক্ষাসম্তবাচ্চ। নাহ ঘতো মুচ্যমানঃ, 
তদেবাপগ্ভতে ; নহি শৃঙ্খলাপত্তির্বদধন্ত ত্করাদেঃ 1১০ 

বাহ্থাগ্রেদেন পরিণতমিতি চেৎ--তদেব কারণং ব্রন্ধ শরীরাগ্ভাধারত্বেন 
তদন্তঞ্জীবাত্মন। আধেয়ত্বেন চ পরিণতম্_-ইতি চেৎ; বহিষ্ঠন্ত প্রবেশোপপন্তেঃ | 
নহি যে। যত্থান্তস্থঃ, স এব প্রবিষ্ট উচাতে। কহিষ্ঠন্টান্প্রবেশঃ স্াৎ 

প্রবেশণন্ার্থন্তৈবং দৃষ্ঠত্বাৎ_ষথা *গুভৎ কৃতা প্রাবিশদিতি । জলন্রধ্যকাদি- 

প্রতিবিশ্ববৎ প্রবেশঃ স্াদিতি চেং; ন,*অপরিচ্ছিন্নত্বাদমূর্তত্বাচ্চ । পরিচ্ছিন্ত 

ূর্তস্তান্ন্তান্ত্র প্রসাদন্বভাবকে জলাদৌ হৃুর্য্যকাদিপ্রতিবিদ্বোদয়ঃ স্তাৎ, ন 

ত্বাত্মনঃ ; অমূর্তত্বাৎ, আকাশাদিকা রণন্তাত্মনো ব্যাপকত্বাৎ তথ্ধিপ্রকৃষ্টদেশ-প্রতি- 
বিশ্বাধার-বন্বস্তরাভাবাচ্চ প্রতিবিষ্ববৎ প্রবেশো ন যুক্তঃ | ১১ 

এবং তি নৈবাস্তি প্রবেশঃ; ন চ গত্যস্তরমুপলভামহে, "তদেবানুপ্রাবিশং” 

ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিশ্চ নোইতীন্দ্িয়বিষয়ে বিজ্ঞানোৎপত্তৌ নিমিত্বম্। 

নচান্মাদ্বাক্যাদ্ যতুবতামপি বিজ্ঞানমুৎগণ্ঠতে। হস্ত তহি অনর্থকত্বাদপোহ্- 

মেতদ্বাক্যম্ “তং স্থপ্্ী তদেবানুপ্র।বিশং* ইতি; অন্তার্থত্বাৎ। কিমর্থমস্থানে 

চচ1? প্ররুতো হান্তো বিবক্ষিতোহস্ত বাক্যন্তার্থোহস্তি ; স ম্মর্তব্যঃ _“বরঙ্গবিদা- 

প্রোতি পরম্।” “সত্যৎ জ্ঞানমনস্তৎ ব্রন্গ” “যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্” ইতি । 

তদ্ধিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতম্ ; গ্রকূতং চ তৎ। ব্রঙ্স্বরূপান্গগমায় চ আকাশাস্ঘন্নময়াস্তং 

কার্ধ্যং প্রদর্শিতম্; বন্গাবগমশ্চারন্ধঃ|। তত্র অন্নময়াদাত্মনোহন্তোইস্তর আত্ম! 

প্রাণময়ঃ, তদন্তত্ননোময়ো বিজ্ঞানময় ইতি বিজ্ঞানগুহায়াং প্রবেশিতঃ) তত্র 

চানন্দময়ো বিশিষ্ট আগ্জা প্রদর্শিতঃ। অতঃ পরমানন্দময়লিঙ্গাধিগমত্বারেণ- 

আনন্দবিবুদ্ধাবসান আম্মা। ব্রঙ্গ পুচ্ছৎ প্রতিষ্ঠা সর্ববিকল্পাষ্পদে৷ নির্বিকল্লোই- 

শ্তামেব গুহায়ামধিগপ্তব্য ইতি ততপ্রবেশঃ গ্রকল্প্যতে ॥১২ 

নহি অন্যঞ্রোপলভ্যতে বর্গ, নির্বিশেষত্বাৎ; বি/এষসন্বন্ধো! হি উপলব্িহেতু- 

দৃইঃ--বধ। রাহোশ্চজ্ার্কবিশেষসন্বন্ধঃ | এবম অন্তঃকরণ-গহা খাস বন্ধে 
বঙ্গ উপলদ্ধিহেতুঃ, সঙ্িকর্ষাৎ, অবভাপাত্বকত্বাচ্চ অন্তঃকরণন্ত। যথা! চ 

আপোকবিশিষ্ট ঘটাহ্যাপলব্ধিঃ, এবং বুদ্ধিপ্রত্যয়ালোকবিশিষ্টায্মোপলন্ধিঃ স্যাৎ 
তন্মাুপলন্ধিহেতৌ গুহায়াং নিহিতমিতি গ্রকতমেব। তত্ত্তিস্থানীক্মে দ্বিছ পুনঃ 
“তৎ হৃষ্টা তদেবান্প্রাবিশৎ' ইত্যুচ্যতে। তদেবেদমাকাশাঙিকারপং কার্্যং 
থা দন প্রবিষ্মিবাস্ত গুহায়।ং বু দই প্রো মস্ত বিজ্ঞান্বিত্যেবং বিশেষবূপ- 

১৮ রর 



চি 

১৩৮ তৈত্িরীয়োপনিষদ। 
চি 

ভ্যতে। স এব তন্ত প্রবেশ, তম্মাদস্তি ততকারণং ব্রঙ্গ। 

অস্তিত্বাদস্তীত্যেবোপলব্ধব্যৎ তৎ। ১৩ 

তৎ কার্ধ্যমন্ুপ্রবিশ্ ; কিম? সচ্চ মূর্তং, ভ্যচ্চ অমূর্তম অভবৎ। মূর্তীমূর্তে 

হি অব্য।কতে নামরূপে আত্মন্থে অন্তর্গতেনাত্মনা ব্যাক্রিয়েতে মূর্তামূর্তশববাচ্যে। 
তে আখ্মনা ত্বপ্রবিভক্তদেশকালে ইতি ক্ৃত্বা আত্মা তে অভবদিত্যুচ্যতে ৷ কিঞ্চ, 
নিরুতঞ্চানিকত্তঞচ, নিরুক্তং নাম নিষ্কষ্য সমানাসমানজাতীয়েভ্যঃ দেশকাল- 

বিশিষ্ঠতয়া ইদং তদিত্যুক্তম ; অনিরুজ্ৎ তদ্দিপরীতম্ ; নিকুক্তানিরুক্তে অপি 

ূর্তামুর্তয়োরেব বিশেষণে। যথা সচ্চ ত্চ্চ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষে । তথ! নিলয়নং 

চানিলয়নং চ। নিলয়নং নীড়ং আশ্রয় মূর্তত্ঠৈব ধর্মঃ; অনিলয়নং তত্বি- 

পরীতম্ অমৃর্তন্তৈব ধর্ম: | ত্যদনিরুক্তানিলয়নানি অমূর্তধর্শত্বহপি ব্যারতবিষয়া- 

শ্যেব, সর্গোত্তরকালভাবশ্রবণাৎ। ত্যদিতি প্রাণাগ্যনিরুক্তং তদেবাঁনিলয়নঞ্চ। 

অতো! বিশেষণানি অমূ্তন্ত ব্যারুতবিষয়াগ্যেবৈতানি । বিজ্ঞানৎ চেতনম্; 
অবিজ্ঞানং তদ্রহিতমচেতনং পাষাণীদ্ি। ১২ 

সত্যঞ্চ বাবহারবিষয়ম্, অধিকারাৎ; ন পরমার্থপত্যম্; একমেব হি পরমার্থ- 
সত্যং ্রদ্ধ। ইহ পুনর্বযবহারবিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্, মৃগ£ঝিকাগ্নৃতাপেকষয়া 

উদকাদি সত্যমুচ্যতে । অনৃতং চ তদ্বিপরীতম। কিং পুনঃ? এতৎ সর্বা- 

মভবখ, সত্যং পরমার্থসত্যম্ 7 কিৎ পুনস্তৎ ? বঙ্গ “সতাৎ জ্ঞানমনস্তৎ বর্গ” ইতি 
প্রকৃতত্বাথ। ১৫ 

যন্মা সত্ত্যদাাদকধ মূর্তামুন্ঠধন্মজাতৎ যত কিপেশ্দৎ সব্বনবিশিষ্ঠং 

ণঞারজাতম একসেব সচ্ছবধণঢাং বর্গ 'অভবৎ, তদ্বাততিরোকেগাভাবাৎ নামগ্ধপ 

বিকারগ্কা, তণ্মাৎ তদ্বক্ম সত্যমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মবিদঃ | ১৬ 

অন্তি নাস্তীত্যনুপ্রপ্নঃ গ্রকৃতঃ ) তন্ত প্রতিবচনবিষয়ে এতদুকম্ 'আত্মাকাময়ত 

বহু স্তাম্” ইতি। স যথাকামঞ্চ আকাশাণি কার্য সংত্যাদাদিপক্ষদং লুষট! তদনু- 
প্রবিস্ত, পত্ন্ শখন্সন্বানো বিজ্ঞানন বহ্বভবৎ; তকন্মান্তদেবেদম।কাশাদিকারণৎ 

কাধ্যস্থং পরস্ণেব্যামন্ হৃদয় গুহায়াং নিহিতৎ তপ্রত্যয়াবভাস(বশেষেণোপলত্য- 

মানমন্তীত্যেবং বিজানীয়াদিত্যুক্তং ভবতি। তত এতম্সিন্নথে ব্রাঙ্মণোক্তে এষ 

প্লোকঃ মন্ত্রো ভবতি, যথা পৃর্েঘক্নময়াগ্যাত্মপ্রকাশকাঃ পঞ্চস্বপি. এবং সর্বাস্তর- 

তমাস্বান্তিত্বপ্রকাশকো1হপি মন্ত্রঃ কার্য্যবারেণ ভবতি 0১15৩) 

ইতি বঙ্ধাননবন্ল্যাৎ যষ্ঠানুবাকভাষাম্ ॥ ৬ ॥ 

ভ্াজ্যান্তুশ্ব।কে। [দেই লেক] অনংই-আসতেরই তুল্য; অদৎ 



বঙ্গানন্দবল্লী | *৩৯ 

মিথ] পদর্থি দেমন কোন গ্রকার গ্রমোজন-দাধক চয় না, তেখনি সেঠ লোক৪ 

পুরুষের প্রয়োজন-সাধানে সক্ষম হয় না। সেই লোকটী কে? না,ষে কোন 
লোক যদি এদ্গাক অসৎ__ঘবিস্তমান ( অন্তিত্বশূন্থ ) বলিয়া জানে । আর-- 

যাহ। সর্ববিধ বিকার বা! সর্বববিধ ভেদের আশ্রয়ভূত ও সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির বীজ- 
স্বরূপ এবং সর্বপ্রকার খিশেষণবর্জিত, সেই ব্র্গকেও যঙ্গি ,'অস্তি (সং) 

বলিয়া জানে ভাল, আত্মার অনস্তিত্বে আশঙ্কার কারণ কি? আমরা 

বলি, ব্দ্ধের ব্যবহাবাতীতত্ই কারণ। অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকপকল 
ব্যবহারযোগা বাকারন্ধ বিকার বস্তরকেই “মস্তি বা সৎ বলিয়া জানে ; তাদৃশ 

সংস্কারবদ্ধ লোকসমু সর্বব্যবহারাতীত ব্রদ্ম বিষয়ে নাস্তিত্ব বৃদ্ধিই পোষণ 
করিয়া গাকে ; যেমন ঘটাদি পস্তসমূত ষণ্তঙ্ষণ ব্যবচারমোগা থাক, ততক্ষণ 

“গং রূপে (বিগ্কামানরূপে ) বাতত হয়, তদ্দিপবীণ্ত অবগ্থায় € বানাবেব 

অযোগ্য অবস্থায় । অসৎ বলিষা সিদ্ধ ভয়, 'এই 'প্রকার -সেই সামানুসাবে 

ব্যবহারাতীত ব্রহ্ম সন্বন্ধেও নাস্তিত্বের ( মসন্বের ) আশঙ্কা হইছে পারে, সেই 

মাশঙ্কা নিবারণের এনমিত্ত অন্তি ব্রন্ধের্তি চেখ বেদ” বলা হইতেছে ।১ 

ভাল ব্রহ্গের.অন্তিত্ববিৎ পুরুষের কি হয়? তহুত্তরে বলিতেছেন, এবংবিধ 
জ্ঞানসম্পন্ন এই পুরুষকে সং ব্রঙ্ষস্বরূপে বিষ্কমান অর্থাৎ পরমার্থ সত্য আত্ম- 
তাবাপন্ন বলিয়! ব্রক্ষবিদ্গণ মনে করেন। সেই বঙ্গান্তিত্ব-নিজ্ঞানের ফলে 

সে*ললোক নিজেও ব্রন্দের গ্ভায় অপর লোকের বিজ্ঞেয় হয়। "অথবা, যে 

লোক ব্রঙ্গ নাই বলিয়া মনে করে, সেলোক বস্ততঃ বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা পূর্ণ 
সমস্ত সংপথেরই নান্তিত্ব সাধন করে) কারণ, ব্রন্ানুভৃতি লাভ করাই 
ব্ণাশ্রমা'দ ব্যবস্থাত্মক সৎপথের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব জগতে সেরূপ 

নাস্তিক লোক অসৎ অর্থাৎ অসাধু বলিয়৷ কথিত হয়ঃ এবং তাহার বিপরীত 
যেলোক 'ব্রন্ধ অষ্ি' £ সং) এইন্প জানে, প্রন্কৃ্তপক্ষে' দে লোক শ্ররদ্ধা- 

সহকারে ব্রঙ্গজ্ঞানের হেতুন্ৃত বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থাময় লং-পথই আশ্রয় করে। 
সেইহেতু এই প্রকার লোককে সাধুগণ “সৎ' বলিয়া জানেন। অতএব 
সমস্তটা বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, ব্রক্ষকে “অন্তিৎ বলিয়াই জানিতে 

হইবে । ২ | 
ইহাই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের শীরীর--শরীরাধিষিত জজ্ঞা। উহা কে? 

না যাহা, এই আনন্দময়। এই আনন্দময়ের নান্তিত্ব নাই লতা; কিন্ত 

রম সর্বপ্রকার বিশেষণবর্জিত বিধার তাহার সম্বদ্ধেও নাণ্ডিত শঙ্কা যুক্কিযুক্ই 



১৪০ নৈপ্ভিরীয়োপনিদদ,। 

বটে । বেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু, অন্তর আচারধ্য-বচন লক্ষ্য করিয়া 

শ্রোতা বা শিব্যের এই সমুদয় প্রশ্ন হইয়া থাকে । আকাশাদি সর্ববন্তর 

কারণবিধায় বিদ্বান 'ও অবিদ্ধান উভয়ের পক্ষেই বর্ম সমান) সুতরাং 

অবদ্বানের পক্ষেও ব্রহ্গ-প্রাপ্তি [ প্রথম প্রশ্নে ] আশঙ্কিত হইতেছে , কোন 
অবিঘ্বান্ পুরুষও কি মৃত্যুর পর এই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত 
হয়? “কিংবা প্রাপ্ত হয়না? এইটা দ্বিতীয় প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে; কেন 
না, 'অনুপ্রশ্নাঃ পদে বঞ্বচন প্রদত্ত হইয়াছে; [ প্রশ্নের বহুত্ব রক্ষার নিমিত্তই 

ছুইটী কথায় চারিটা গগ্রশ্ন বুঝিতে হইবে, নচেৎ বহুবচনের সার্থকতা থাকে না। 
বিদ্বানের সম্বন্ধে অপর ছুইটা গ্রশ্ন। | প্রশ্জের কারণ এই যে,] ব্রহ্ম সাধারণতঃ 

সর্বকারণ হইয়াও যখন অবিদ্ধান লোকের অলভ্য, তখন বিদ্বানের পক্ষেও 

অলভ্য হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় বিদ্বানের সগ্থন্ধে প্রশ্ন হইতেছে যে, 

“আহে! বিদ্বান, ইতি। পূর্বোক্ত 'উত' শবের 'ত' ও পরবর্তী উ+ এই ছুইটী 

অক্ষরের যোগে 'উত” শব্দ নিশ্পন্ন করিয়া এবং তাহ! এখানকার “আছো পদ্দের 

আগ্রে স্থাপন করিয়! “উতাহো বিদ্বান: এইরূপ প্রশ্নবাক্য রচনাকরিতে হইবে। ৩ 
কোনও বিদ্বান্-ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ এখান হইতে প্রয়াণ করিয়া! (মরিয়া । 

এ লোককে (আত্মাকে) প্রাপ্ত হয়, কি? অর্থাৎ বিদ্বান লোক কি এ 

আত্মাকে প্রাপ্ত হয়? অথবা অবিদ্বানের স্তায় বিদ্বানও আত্মলোক প্রাপ্ত 

হয় না? ইহা অপর একটা (চতুর্থ) প্রশ্ন। অথবা বিদ্বান ও অবিদ্বানের 

সম্বন্ধে কেবল ছুইটা মাত্রই প্রশ্ন। উক্ত প্রশ্নঘবয়ের ফলেই আরও ছুইটা প্রশ্ন 

আসিয়৷ পড়ে ; তদনুসারেও প্রশ্নবাক্যে ববচন উপপয্প হইতে পারে। অভি- 

গ্রায় এই যে, 'অসং ব্রন্মেতি চেৎ বেদ” অর্থাৎ 'ব্রদ্ধকে যদি অসৎ বলিক। 
জানে ও 'অন্তি ব্র্ধ ইতি চেত .বেদ” অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন-_সৎ, এইরূপ যদি 
জানে? এই প্রশ্ন শ্রবণেই ব্রাঙ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিতব বিষয়েও সংশয় উপস্থিত হয়; 
সুতরাং এই একই বাক্যার্থ হইতে ব্রন্গের অন্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে প্রথম প্রগ্ন। 
তার পর, 'ব্রদ্ধ যখন পক্ষপা হশূন্ঠ, তখন অবিদ্বান লোকও তীহাকে প্রাপ্ত 

হয়, বা হয় না, এই হইল দ্বিতীয় প্রশ্ন। আর ব্রঙ্গ যখন সকলের নিকটই 
সমান, তখন বোধ হয় অবিষ্বানের ন্যায় বিদ্বান্ও ব্হ্গকে লাভ করে না, 
এইরূপ আঁশঙ্কানুসারে তৃতীয়, আর একটা প্রশ্ন হইল বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মকে 
ভোগ করে কিনা? ইতি। ৪ 

উপরে যে, তিনটা প্রশ্ন প্রদর্শিত হটল, তাহারই উত্তর-প্রদানার্ঘ পরবর্তী 
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গ্রন্থ আরব্ধ হইতেছে । এখন প্রথমতঃ অস্তিত্বের কথাই পলা হইতেছে । এই 
যে, আপত্তি কর। হইয়াছিল-_ সত্যং জ্ঞানম্ অনন্ত ব্রঙ্গণ এই বাক্যে বরক্গকে 
যে,'»ত্য' বল! হইয়াছে তাহা কি প্রকারে উপপর্ হয়, সে কথ| বপিতে হইবে 
ইত্যাদি। তাহার এইক্প উত্তর বলা যাইতেছে,__তাহার 'সব্ত-( অস্তিত্ব) 
কথন দ্বারাই সত্যত্ও কথিত হইয়াছে । কেন না, পূর্বেই কথিত হইয়াছে 
যে, “সৎ বস্তই প্ররুত সত্য; স্থতরাৎ বঙ্গের 'সত্ব' নির্ধারণেই সত্যতাও নির্দিষ্ট 
হইয়া যায়। ভাল, উক্ত গ্রন্থা শের ওরূপ অভিগ্রায় বুঝ! যায় কিসে? 
| উত্তর, ] রূপ অর্থান্ুগত শব হষ্টাতেই উনা [ বুঝাযায়]। দেখ, পরবর্থী 
বাক্যগুলি এরূপ অর্থবোধনেই তত্পর--.'তাষ্ঠাকেই সত্য বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন “এই মাকাশ / ব্রহ্ম) যদি আননস্বরূপ না হইতেন, 
ইত্যাদি। ৫ 

এখানে প্রথমতঃ ব্রহ্ধকে অসৎ (অসত্য ) বলিয়। আশঙ্ক। করা হইতেছে। 
কারণ? [ কারণ এই ষে ]যাহা 'অস্তি+ [ সং), তাহাত নিশ্চয়ই বিশেষভাবে 
জ্ঞানগোচর হইন্লা থাকে ; যেমন ঘট প্রভৃতি বস্ত। আর যাহ! নাই-_ অং, 
তাহ! উপলব্ধিগোঁচর হয় না) যেমন শশকের শূঙ্গ প্রস্থৃতি। ব্রঙ্গও উপলবি- 
গোঁচর হন না; উপলব্ধিগোচর হন না বলিয়াই ব্রহ্ধও নাই--অসৎ। না, তাল 
নহে; যেহেতু ব্রঙ্ধই আকাশাদি সর্বভূতের কারণ। [অসৎ কখনই কারণ 
চছইতে পারে না; অতএব ] ব্রঙ্গ অসৎ নহে। কারণ? আকাশ প্রভৃতি সমস্ত 
জন্ত পদার্থ ই ব্র্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হইয়। থাকে । যাঁা 
হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, জগতে তাহা! সৎ 'অস্তি' রূপেই (সংরূপেই ) 
দষ্ট হয়; যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা, এবং অস্কুরের 'কারণ বীজ; অতএব 

আকাশাদির কারণত্বনিবন্ধনই ব্রঙ্গ 'অস্তি বা সুৎপদদবাচ্য। জগতে অসং 
(অবিদ্বমান ) হইতে উৎপন্ন কোন কার্ধা দেখিতে পাঁওয়। যায় না। যদি 
নাম-বূপময় এই জগৎ জসৎ কারণ হইতেই উৎপর হইত, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই 
উহ্বাও অসৎ- অবস্ত হইত) সুতরাং উপলব্ধির বিষয় হইত ন/; অথচ জগৎ 

সকলের নিকটই উপলব্ধির বিষয় হইয়া! থাকে) অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ধ 
নিশ্চয়ই সৎ। বিশেষতঃ কায জগৎ বদি অসৎ হইতেই উৎপন্ন হইত, তাহা 
হইলে গ্রভীতিকালে উদ্থা' অসখন্বদ্ধ রূপেই প্রতীত হইত, অধুচ সেরাপে ত 
কখনও প্রতীত হয় না) অভএব ত্রদ্ধ মং। বিশেষতঃ 'অসং হইতে সতের 
ইৎপত্তি কিন্নুপে হইড়ে পারে?” ইত্যাদি অপর শ্রুতি ত যুক্তি দ্বারাই অসৎ 
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হইতে সছৎপন্তির অসম্তানন] প্রদর্শন করিয়াছেন । অতএব বক্ষ যে, নিশ্চয়ই 
সৎ, একথা যুক্তিযুক্ত ।৬ 

ভাল কথা, সেই ব্রহ্ধ যদি মৃত্তিকা ও বীজের স্তাঁয় জগতের কারণ হন, তাহা 
হইলে তিনি ত অচেতন হইয়। পরেন? না, তিনি অচেতন নহেন; যেহেতু 
তিনি কাময়িতা (ক্লামনা করেন )। জগতে কোন অচেতনেই কামনা করিবার 
ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। অথচব্রঙ্গ যে সর্বন্ত (চেতন ), সে কথা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। স্থৃতরাং "তাহার" পক্ষেই কামনা করা উপপন্ন হয়। যদি বল, 
তিনিও বখন কামনা করেন, তখন আমাদের স্তায় তিনিও অনাগুকাম, অর্থাং 
পর্ণকাম নহেন; ন।, সে আপত্তি হইতে পারে না; কেন না, তিনি স্বতন্ত্। 
অভিপ্রায় এই যে, কামাদি দোষরাশি অপর সকলকে যেরূপ বশীভূত কবিয়। 
বিভিন্ন কার্যে প্রবপ্তিতি করে, বর্গের কামনারাশি সেরূপ এবর্তক 
হয় না। তবে কিরূপ হয়? না, সত্য ও জ্ঞানময় কামনা তাহার আত্মতৃত; 
সুতরাং বিশুদ্ধ (নিত্য নির্দোষ); সেই সমুদয়েব ম্বারা ব্রহ্ম কখনও 
পরিচালিত হন না, পরন্ত প্রাণিগণের প্রাক্তন কশ্মানুসাররে স্বয়ং ব্রক্গই সে 
সমুদয়ের প্রবর্তন! করিয়াথাকেন। অত'এব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব কাম্য বিষয়েই 
পরন্মের স্বাধীনতা; কাজেই ব্রদ্ষকে অনাপ্তকাম বলা যাইতে পারে না। 
বিশেষতঃ তাহার কার্ষ্যে অপর সাধনের অপেক্ষা না থাক।$ ইহার অপর হেতু) 
অর্থাং অপর সকলের কামনাসমূহ যেরূপ স্বতঙ্থ ধর্দমবিশেষ এবং পুণ্য" 
পাপানুসারে দেহ ও ইন্জিয়াদি সাধনান্তর-সাঁপেক্ষ হইয়। থাকে, ব্রহ্ষের 
কামনা কিন্তু সেরূপ নহে। তবে কিগপ্রকার? না ব্রদ্ধ হইতে অনন্ত 
( অনতিরিক্ত )) “সঃ অকাময়ত' বাক্য এই অভিগ্রায়ই ব্যক্ত করিতেছে । ৭ 

| 'সঃ অকাময়ত' বাক্যের ] 'সঃ' অর্থে আত্মা, যাহ! হইতে আকাশ 
সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঙিনি কমন! করিলেন - | কি প্রকার? না, আমি 
বছ--অনেকপ্রকার হইব। ভাল, কোন একটা বস্তু অপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ 
না করিলে বহু “হইবে কিরূপে? তছুত্তরে বলিতেছেন জাত হইব--উৎপর্ন 
হইব। এখানে আত্মার বহু হওয়া অর্থ যে, পুত্রাদি উৎপত্তির স্টার অন্য 
ব্ত হইয়া যাওয়া, তাহা নহে; তবে কি? না, আপনার ভিতরে যে সমস্ত নাম 
ও রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিস্তমান রহিয়াছে, সেই সমুদয় নাম. ও রূপসমূহ 
অভিব্যক্ত করা, অর্থাৎ আত্মাতে সুঙ্ষাবন্থায় অবস্থিত নাম রূপ ত্বক জগৎকে 
অভিব্যক্ত করাই তাহার ভবন বা উৎপত্তি। তিনি যে সময় আত্মস্থিত 
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অনভিব্যক্ত নাম ও রূপরাশিকে অভিব্যক্ত করেন। সে সময়ও বর্গের স্বীয় 

রূপ পরিত্য ক হয় ন, এবং এী নাম ও রূপ সকল অবস্থায় এবং সকল 

স্থানে ও সকল সময়েই ব্রঙ্গের সহিত অবিষুক্ত থাকিয়াই পশ্চাৎ অভিব্যক্ত হইয়া 

গ|/কে। এই বে, নাম ও রূপরাশির অভিব্যক্ সাধন, ইহাই বর্গের বনতবন 

অন্ত প্রকার নহে। তাহা ন। হইলে, আকাশের গ্ঘয় নিরাকার রঙ্গের কখনই 

বহত্ব বা অল্পত্ব উপপন্ন হইতে পারে না। নিরাফার আকাশের যে, অন্ত্ব 
ব বনুত্ব ব্যবহার হয়, তাহা নিশ্চয়ই অপর বস্তদ্ধারা সম্পাদিত হয়; উহা! 

ইপাধিক (স্ব(ভাবিক নহে)। অতএব নিরাকার আত্মাও কথিত প্রকারেই 

বনু হইয়! থাকেন, [ ন্বরূপতঃ নহে ]| কেন না, আত্মার অতিরিক্ত অনাত্তভৃত 

এমন কোনও ভূত ভবিধ্যৎ বা বর্তমান হুঙ্ষ বন্ত্ নাই, যাহা তাহা হইতে 
ভিন্ন দেশে বাঁ ভিন্ন কালে সঙ্মিহিত বা দৃরবর্তীভাবে অবস্থান করে। অতএব 
জাগতিক নাম ও রূপ (আকৃতি) সকল অবস্থাতেই একমান্র ব্রঙ্দ্বাণাই 

আত্মলাভ করিয়া থাকে, কিঃ ব্রঙ্গ কখনও নামরূপাত্মক নহে (১)। ব্রক্ 

ব্যতিরেকে নাম*ও রূপ আত্মলাতই | করিতে পারে না; এইজন্য তদুভয়কে 

্রঙ্ধাত্মক বলা হইয়া থাকে। উক্ত নাম ও রূপাত্বক উপাধি দ্বারাই বর্গ 
স্বয়ং জাতা, জয় ও জ্ঞান প্রভৃতি সর্কপ্রক।র ব্যবহারভাগী হইয়! থাকেন ।৮ * 

সেই আত্ম! এইরূপ কামন।সম্পন্ন হইয়া তপস্ত| করিয়াছিলেন । িপঃ/ 

শবে জ্ঞান অর্থ বুঝাইতেছে , কেন না, মগ্ঠ শ্লতিতে আছে-ক্ঞানই ধাত।র 

তপঃ'। বিশেষতঃ তিশি নিজে আথুকান ( পূর্ণকাম )) সুতরাং তাহার পক্ষে 

অগ্তগ্রকার তপহা। ক। সম্তবও ইট না। তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? 

অর্থ_পরমায্মা গগৎ-রচনা প্রস্তুতি কর্তব্য বিষয়ে আগোটনা করিয়াছিলেন ।৯ 
শাসপপািপপাীশশাটি 

(১) তাতৎপধ্য__সমুদ্র ও তরঙ্গ ইহার দৃষটাস্ত ' সমু হইন্কে উৎপক্ন ফেন ও তরঙ্গ 

কখনই সমুদ্রের অতিরিক্ত পৃথক্ বন্ত নহে, পর এ সমুদয় বিষয় সমুদ্রের আবস্থাবিশেষ 

মাত্র। অথচ এ সমুদয় ফেন তরঙ্গ হইতে সমুদ্র স্বতই ভিন্ন বা! পৃথক্ বস্ত। কেন না, 

ফেন তরঙ্গাদি অবস্থাসমুগ় যেকূপ সমুদ্রের সত্তার উপর নির্ভর করে, সমুদ্র সেরূপ 

কখনই ফেন গরঙ্গাদির সম্ভার উপর আত্মনির্ভর করে না। ঠিক এইগপ্রকার 

রঙ্গ হইতে সমূৎপল্প নাময়পাত্বক জগৎও ব্রহ্মসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রক্মনত্তারই 

সম্পূর্ণ অধীন; এট কারণে নাম ও রূপ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ বন নহে; 

কিন্তু ত্রদ্ধ কখনও নাম ওরপের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয। আত্মলাভ করে না 
এইজন্ তিনি পামরপের আতিরিক স্বতম্থ বস্। 
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তিনি এইরূপ আলোচনার পর, প্রা ণিগণের প্রাক্তন কশ্মান্ুসারে সর্বপ্রাণীর 

সর্বাবস্থায় দেশ, কাল, নাম ও রূপাদিবিশিষ্টরূশে অনুভূয়মান এই সমন্ত 
জগৎ স্থষ্টি করিলেন ; অবিশেষে সমস্ত বর্বই স্থক্ট করিলেন। তিনি এই 

জগৎ সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন? হ্্য।, বলা হইতেছে নিজের শট সেই 

জগতের প্রত্যেক ৰস্তর মধ্যে তিনি বেশ করিলেন । ৯ 

অতঃপর, তিনি যে, কিরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্িষয়ে চিন্তা করিয়। 

দেখা উঠিতি। যিনি ল্ষ্টি করিলেন, তিনি কি নিঞ্জ রূপেই প্রবেশ 

করিলেন? অথবা অন্তরূপে ? ইহার মধ্যে কোন পক্ষটা যুক্তিসঙ্গত ? [ উত্তর _ ] 

এখানে আনন্তর্যা-বে:ধক (এক-কর্তৃকতা-বোধ ক) 'ন্তযা” প্রত্যয় ( স্থ1) নির্দেশ 

থাকামম় বুঝা যাইতেছে যে, ধিনি স্য্টকর্তী, তিনি নিজের স্বরূপ রক্ষা 

করিয়াই প্রবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ অর্থ না করিলে “কত প্রত্যয়ের 

অর্থ সঙ্গত হয় না। 

ভাল, একথাও ত যুক্তিসঙ্গত হয় ন।) কেন না, এক্গ যদি ঘটোপাদান 

ৃত্তিকার স্তার জগতের উপাদান কারণ হইত্বেন, তাহ! হই, কার্য বস্তমাত্রই 
যখন কারণাত্মক ( উপাদান--কারণস্বরূপ ), তখন ত কারণন্বরূপ ব্রঙ্গহই ফলত; 

কার্ধারূণে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হইবে । অতএব উৎপত্তিকালে অপ্রবিষ্ট 

কারণেরই যে, আবার উৎপত্তর পরে কার্যে প্রবেশ, তাহাও উপপন্ন হয় 

না। কেন না, মৃত্তিকার ঘটাকারে পরিণাম ব্যতীত ঘটমধ্যে প্রবেশ 

কোথাও হয় না। যদ্দি বল, মৃত্তিকা যেরূপ চূর্ণরূপে ঘটাভ্যন্তরে প্রবেশ 

করে, সেইরূপ অষ্টাও এই আম্মারপেই নাম রূপময় দৃশ্তমান কার্য।প্রপঞ্চে 
(বিশ্বের মধ্যে) প্রবেশ করিয়াছেন। একথার সমর্থক অন্ত শ্রুঙিও আছে __ 
যথা -“এই জীবাত্মারূপে (*পঞ্চভুতের মধ্যে ] অনুগ্রবিষ্ট হই ইত্যাদি। 

না, একথাও শ্ুুক্তিসঙ্গত হয় না) যেহেতু বর্গ ( অথ বস্তু); মৃত্বিক! 

কিন্ত এক নহে-_-অনেকাত্মক এবং সাবয়ব। সুতরাং তাহার পক্ষে চুর্ণাদগ্পে 

ঘটমধ্যে প্রবেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয়) বিশেষতঃ মৃত্তিকাচুর্ণের অগ্রবিষ্ 
স্থানও আছে, যেখানে সে প্রবেশ করিবে, কি আত্মার পক্ষে তাহা সম্ভব 

হয় না; কারণ, আত্মা এক, নিরবয়ব এবং তার অগ্রবিষ্ট স্থানেরও অভাব। 

অতএব তাহার প্রবেশে কখনও উপপর হয় না। তাল, তা হইলে 

কিগ্রকারে প্রবেশ লম্ভব হইতে পারে? প্রবেশ হওয়াও আবন্তক ; কারণ, 

শ্রতি বশিতেছেন 'তিনি স্ব করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি । 
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যদি বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম বরং সাবয়বই হউক। সাবয়ব হইলে মুখে হস্ত- 
প্রবেশের গ্তায় ব্রদ্মেরও জীবরূপে নাম-রূপাত্মক কার্ধ্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রবেশ 

করা যুক্তিযুক্তই হইতে পারে। না, যুক্তি-মঙ্গত হয় না; কারণ, ব্রহ্ষশন্য কোন 

স্থানই নাই। কেন না, কার্যযাকারে পরিণত ব্রহ্গের নাম-রূপের অতিরিক্ত আত্ম- 

শূন্য এমন কোনও স্থান নাই, যেখানে তাহার জীবাজ্মারূপে প্রবেশ করা সম্ভব 

ইইতে পারে। কারা জীব সূদি ক্লারণেই প্রবেশ করে, তাহা! হইলে ত জীব 

নিশ্চয়ই জীবভাব ত্যাগ করিবে । যেমন দ্বট ষখন মৃত্তিকায় প্রবেশ করে, তখন 
সে নিজের ঘটত্বই পরিত্যাগ করে। অথচ “তাহার মধ্যেই প্রবেশ করিলেন, এই 
ঞ্তিবাক্যান্ুসারে কারণের মধ্যে প্রবেশ করা! যুক্তিযুক্তও হয় না। এই ভয়ে যদি 

প্রধেশকারীকেও একটা স্বতগ্র বগ্ধ পপিয়৷ স্বীকার কর, অর্থ।ৎ জীবাআ্মাও যদ্দি 
জগতের গ্তায় একটা স্বতন্ত্র কার্ম ( উৎপন্ন ) পদার্থ হয়, এবং সেই জীবরূপ কার্য 
পদাথই পাম-রূপাকারে পরিণ'ত জগত্রূপ অপর কার্য্য-বস্ত্রর মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া থাকে , ইহাই যদ উক্ত 'তিদেবান্থপ্রাবিশৎ' শ্রুতির অর্থ বলিতে ইচ্ছা কর, 
তাহাও পার ন|) কারণ তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, একটা ঘট 
কখনও অপর ঘটের মধ্যে প্রবেশ করে ন|।। অভিপ্রায় এই যে, ছুইটা ঘটই 
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কার্য্যন্বরূপ; উহাদের মধ্যে একটার যেমন অপরটাতে 
প্রবেশ করা অসম্ভব, কার্ধ্যরূপে স্বীরত জীবের পক্ষেও তেমনই জগৎ-কার্য্যে 

প্রবেশ কর! অসম্ভব হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ এ পক্ষে ব্যতিরিক্তত-বোধক শ্রুতি- 
বিরোধও উপস্থিত হয়। যে সমস্ত শ্রুতিতে নামরূপাত্বক জগৎ হইতে 

জীবের পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সমুদয় শ্রুতি বিরুদ্ধ হইতে পারে, 
এবং জীবের জগং-প্রবেশ স্বীকার করিলে মুক্তি-লাভেরও সম্ভব থাকে 
না। কারণ, যাহ! হইতে মুক্ত হইতে হইবে, তৎগ্রাপ্তি কখনও যুক্তিসঙ্গত 

মুক্তি হয় না। বন্ধনগ্রস্ত তস্করাদির পক্ষে শৃঙ্খলপ্রাপ্তি কখনই মুক্তি হইতে 
পারে না। ১৯ 

যদি বল, একই ব্রহ্ম বাহা ও আত্যন্তরভাবে পরিণত * হইয়|ছেন, 

অর্থাৎ সেই কারণস্বর্ূপ ব্রক্ধই শরীরপ্রভৃতি আধার বা আশ্রয়রূপে এবং 
তনস্্বর্তী আধের় (আশ্রিত) জীবাস্বারপেও পরিণত হইয়াছেন। 
না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, বা অনাত্ম-পদার্থের পক্ষেই 

সেরূপ প্রবেশ জঙ্গত হইতে পারে। কেন না, যে যাহার অভ্যন্তরে 

আহ্ছে, তাসাকেই আবার "তন্মধ্যে প্রবেশ করিল” বলা যাইতে পারে ন!। 
১৯ 
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বাহিরে স্থিত বস্বরই প্রবেশ হইতে পারে; কারণ, খাবহারক্ষেত্রে প্রবেশ 

শবকের এরূপ অর্থই দৃষ্ট হয়; যেমন 'গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল” হত্যাদি। 
যদি বল, জলে যেমন হৃর্ধ্যাির প্রতিবিষ্ব-পাত হয়, তেমনি প্রবেশ ত হইতে 

পারে। না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন ( সর্বব্যাপী ) 

ও অমূর্ত (নিরবয়ব )। পরিচ্ছিন্ন ও মূর্তস্বরূপ ভিন্ন পদার্থেরই তততিন্ স্বচ্ছ. 
স্বভাব জলাদি পদার্থ অধ্যে কুর্য্কাদিরপ প্রতিবিষ্বোদয় সম্ভবপর হয়, কিন্ত 
আঞ্জার সেরূপ প্রতিবিশ্বপাত হইতে পারে না) কারণ, আদ্কা অমূর্তপদার্থ 
এবং আকাশাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া সন্বব্যাপীও বটে। বিশেষতঃ তাহ! 

হইতে ব্যবহিত প্রদেশ ও প্রতিবিষ্বাধার অপর বস্তু ন। থাকায় গ্রাতিবিঙ্বের 
গায় প্রবেশ করা ঘুক্তিসন্মতও নহে । ১১ 

ভাল কথা, তাহা হইলে প্রবেশই নাহ, এরূপ স্বীকার কর। বাতা 

“তদেখানুপ্রাবিশৎ" শ্রুতির অন্ত কোন পথণত দেখ। থান না। এ'তিহ আমাদের 

ইন্দ্িয়াতীত বিষয়ে জ্ঞানলাভের উপায়; অগঠ উত্ত প্রবেশবোধক থাকা 

হইতে চেষ্টা করিয়াও কোন জ্ঞান লাভ করিতে পার। ধায় না। ভাগ, এই 

শ্রুতি যখন কোন সঙ্গতার্থই বুঝাইতেছে না, তখন অনর্থকত্ববিধায় 'তৎ সৃষ্ট 
তদেবান্ুপ্রাবিশং* এই শ্রুতি পরিত্যাগ করাই ভাল। না, এ কথা বলিতে 

পারা যায় না; যেহেতু এ বাক্যের অর্থই অন্তগ্রকার। অন্থানে এরূপ 

চ্চার আবশ্তক কি? উক্ত বাক্যের বিবক্ষিত (তাৎপর্য্যের বিষয়ীতূঁত ) 
অন্থপ্রকার অর্থ আছে; সেই অর্থই এখানে স্মরণ করিতে হইবে--€হঙ্গবিদ্ 

ব্যক্তি পরমাঝ্মাকে প্রাপ্ত হন, 'ধঙ্গ সত্য, জান ও আননান্বক্কপ? “গুহানিহিত 

্রঙ্মকে যিনি জানেন' ইত্যাদি । ইহা ব্রঙ্গেরই প্রকরণ, এবং ব্রঙ্গবিজ্ঞানই 

শ্রুতির অভিপ্রেত। "সেই ব্রন্গেরই স্ব্পাবগতির উদ্দেস্তে এখানে আকাশ 

হইতে অক্নময় “পর্য্যন্ত কার্ধাপ্রপঞ্চ প্রদশিত হইয়াছে, এবং ব্র্গান্থভৃতির কথাও 
আরবন্ধ হইয়াছে । এস্কলে 'অন্নময় আমারও অন্তরম্থ অন্ত আত্মা প্রাগময়. 

তাহারও অন্তরস্থ আত্মা বিজ্ঞানমর. ইত্যাদিক্ঠপে আত্মাকে বিজ্ঞান-গুহাতে 

প্রবেশ করান হুইয়াছে। সেই স্থানে “আনন্দময় শবে পুব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট 
আম্মা এদ্ণিত হুইয়াছে। অতএব সাধারণতঃ যে সমস্ত রারণে জাননের 

উৎকর্ষ ন্থমিত হয়, সেই সমস্ত কারণ দর্শনে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই 
পরিবর্থমান আনন্দের অবসানস্থান হইতেছে আত্ম।। 'বন্গপুচ্ছৎ প্রতিষ্টা 
এই শ্রতি-কণিত সর্ধপ্রকার বিকল্পের আশ্রপ্নতুণি আগ্মাকে নির্পিকল বা 
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নিব্নিশষকূপে এই গুহামধো উপলব্ধি করিতে হইবে, এই" গুঢ উদ্দেশ 

জ্ঞাপনের জহ্যই আত্মার গুহামধ্যে সন্্রিবেশ কল্পনা করা হঃয়াছে। ১২ 

হৃদয়-গুহার অগ্ঠত্র ব্রন্মের উপলব্ধি বা! অনুভব হয় ন! ঝা হইতে পারে না) 

কেন না, ব্রন্থা স্বব্ীপতই নির্বিশেষ ( সর্বপ্রকার বিশেষণ-বঙ্জিত ), সবিশেষ 
পদার্থের সচিত সম্বন্ধ হইলেই নির্বিশেষ পদার্থেরও উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া 

যায়ঃ যেমন, চন্দ্র ও হ্ধ্যের সহিত সংবন্ধবশঃ মপৃশ্ঠ রাছুর দর্শন হয়; 
অতএব বিশেষগ-সংবদ্ধট নিব্বিশেষ *পদার্থের অনুভূতির কারণ। এই প্রকার 
অস্তঃকরণরূপ গুহার সহিত আত্মার যে সঙ্বন্ধ, তাহাই ব্রঙ্গোপলন্ধির নিদান; 

কারণ, ব্র্দ তন অন্তঃকরণের সন্নিহিত থাকিয়। গ্রকাশ সম্পাদন করেন। 

যেমন আলোকসংযুক্ত ঘটাদি দৃশ্তট পদার্থের উপলব্ধি হয়, তেমনি বুদ্ধিবৃস্তিষ্ণপ 

আলোক-সংযোগে আঙ্মারও উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব ব্রঙ্গোপলব্ির 

হেতুভূত বুদ্ধগুভায় যে, ব্রহ্ম নিহিত আছেন, ইনাই এখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত 

( অপ্রক্কীত ব1 প্রাসঙ্গিক কথা নছে )। সেই প্রস্তাবিত বিষয়েরই বৃত্তি ঝা 

ব্যাথাস্থানীয় এই, শ্রতিতে পুনর্ব/র* "তিনি সৃষ্টি করিয়া তম্মধ্যে গ্রবেশ 

করিলেন' এই কণা অভিহিত 'হইয়াছে।* আকাশাদির কারণীভূত বর্গ 

এইরূপে আকাঁশাদি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিরূপ গুহার অন্যন্তরে প্রবিষ্ট 

হইয়াই, যেন সেখানে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্ত! ও বিজ্ঞাতা, এই প্রকার সবিশেষ বে 

গ্রত্বীতিগোচর হইয়া থাকেন। ইহাই ব্রঙ্গের প্রবেশ; [কিন্তু মানুষ যেমন 
গুহে প্রবেশ করে, তেমন প্রবেশ নহে। ] অতএব নিশ্চয়ই কারণন্বরূপ সেই 

বর্ম আছেন; আছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'অস্তি” (সৎ) বলিয়াই ভন্ুভব 

করিতে হইবে (অসংরূপে নতে )। ১৯ ৃ 

ভাল, তিনি কার্যমধ্যে প্রবেশ করিয়। কি [করিলেন]? তিনি সৎ 

মৃ্তিবিশিষ্ট ও ত্যৎ অমূর্ত হইলেন। মূর্ত ও অমূর্ত উতয়ই আক্ছার মধ্যে বিগ্বমান 
ছিল, কেবল নাম ও রূপ অভিব্যক্ত ছিল না; এখন অন্তঃপ্রবিষ্ট আত্মা মেই 

র্তাদূর্তশববাচ্য দ্বিবিধ পদার্থেরই নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন মাত্র। সেই 
নাম-রূপাডিবাক্ত মূর্ত ও অমূর্ত পদার্থগুলি কম্মিন্কালে বা কোন স্থানেও 

আত্মার সহিত বিষুক্ত নছে; এই অভিগ্রায়েই 'আস্ম। মূর্ত ও অমূর্ধ হইলেন? 
বলা হুইতেছে। অপিচ, তিনি নিরুক্ত ও অনিরুঞ্জ [ইইলেন ]। নিরুক্ক 

" জর্থ_ধাহাকে সঙ্গাতীয় ও বিজাতীয় সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক করিয়! 
বিশেষ বিশেষ দেশকালাদিবিশিষ্টক্ূপে 'ইদং তথ” (ইহা সেই বন্ত) বলিয়! 



১৪৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

নিদ্দেশ করা 'গিরাছে, তাহা; আর অনিরুক্ত অর্থ__নিকুক্তের বিপরীত, 
(যাহাকে 'হহ। সেই বস্ত” বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় নাই, তা! )। 

এই 'নিরুক্ত+ 'ও 'অ:নরুক্ত' পদ হুইটাও পূর্বোক্ত মূর্ত ও অমূর্তের বিশেষণ। 
সৎ ও “ত্য পদের অর্থ যেরূপ হত্যক্ষ ও পরোক্ষ ; 'নিলয়ন* ও 'অনিলয়ন" 

পদের অর্থও সেইরূপই। নিলয়ন অর্থ - নীড় ( পাখীর বাসা ) অর্থাৎ আশ্রয়স্থান, 

তাহ মূর্তপদার্থেরই ধর্ম; আর অনিলয়ন অর্থ - নিলয়নের বিপরীত (অনাশ্রয়ত্ব , 

তাহাও অমূর্ত পদার্থের ধর্মম বা স্বভাব তত্যৎ 'অনিরুক্ত' ও “অনিলয়ন, 
এই তিনটা অমূর্তপদাথের ধর্ম হইলেও, [ বুঝিতে হইবে ] ব্যারুতবিষয়কই 
অর্থাৎ নামঞ্জপাভিব্যক্ত অবস্থারই ধর্ম; কেন না, উক্ত ধর্মগুলি সৃষ্টির 
পরবর্তী ধর্রূপে উক্ত হইয়াছে। “ত্য পদের অর্থ প্রাণ প্রভৃতি ; তাহাই 
আবার অনিরুক্ত ও অনিলয়ন। অতএব উক্ত বিশেষণসমূহ ব্যার্কত অমূর্ত- 
সম্বন্ধেই অভিহিত। 'বিজ্ঞান' অর্থ- চেতন; 'অবিজ্ঞান” অর্থ__তদ্বিপরীত 

: চেতন পাষাণ প্রভৃতি | ১৪ | 
'সত্য' অর্থ - এখানে ব্যবধারিক'সত্য ; কেন না, এখানে তাহারই প্রস্তাব 

চলিতেছে, অতএব উহা! পরমার্থ' সত্য নহে; কারণ, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ 
সতা, ( তন্ভিক্ন সমস্তই বাবহারিক সত্য )। এখানেও সেই ব্যবহারিক সত্য; 
ইহা আপেক্ষিক সত্যমাত্র , যেমন মুগতুষ্জার অসত্য জলের তুলনায় ব্যবহারিক 
জলকে সত্য বলা হইয়া গাকে, (ইহাও ঠিক সেই মত)। 'অনৃত” অর্থ _ 
উক্তপ্রকার সতোর বিপরীত। আর কি? না, সেই পরমার্থ সত্যই এই 
সমূদয় হইয়াছিলেন। সেই পরমার্থ সত্য বস্তা কে? না, ব্রহ্ম; কারণ, "সত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গ' বাক্যে তিনিই গ্রস্ত বা নিপ্দিষ্ট হইয়াছেন । ১৫ 

যেছেতু সৎপদবাচ্য, একমাত্র বর্গ মূর্ত ও অমূর্তধর্্ম “সৎ ত্য; প্রভৃতি 
নিখিল বিকারাত্মক বস্তরূপে গ্রকটিত হইয়াছিলেন; এবং যেহেতু নামরপাত্মক 
বিকারময় বস্তসমূহের ্রঙ্গ ব্যতিরেকে অস্তিত্বই নাই; সেই হেতু বরক্মবিদ্গণ 
রন্ধকেই “সত্য' ( পরমার্থ সত্য ) বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন। ১৬ 

বিদ্ধ সখ কি অসৎ এই বিষয়ে প্রথমতঃ প্রশ্ন আরৰ্ হইয়াছিল, তাহার 
প্রত্যুত্তবরে বলা হইয়াছে 'আয্মা কামনা করিয়াছিলেন__আমি বহু হইব, 
ইতি। তিনি নিজের কামনান্ুসারে 'সং ত্যৎ' স্বরূপ ( যূর্ামূর্তম ) আকাশাদি 
কার্য প্রগঞ্চ ৃষটি'গুকরিয়া তুগ্মধ্যে প্রবেশ করত দর্শনাদি ক্রিয়াযোগে আটা, 
শ্রোতা, মলনবর্তা ও বিজ্ঞাত। হইয়াছিলেন। সেই কারণেই অর্থাৎ এই প্রকার 
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বিশবস্টি কার্ধযাদি দর্শনেই বুঝিতে হইবে থে, মাকাঁশা্দিঞ করতীভূীত 9 

কার্ধ্যপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ব্রঙ্মগ পরম ব্যোমপদবাচা হৃদয়-গুহায় নিহিত আছেন; 

এবং তাদ্বযয়ক বিশিষ্ট চিন্তার ফলে তিনি অনুভূতও হন; অতএব তাহাকে 'অস্তি' 
( সং--সত্য ) বপিয়াই জানিবে। এই ব্রাঙ্গণ ভাগে যে বিষয় কথিত হুইল, 
তদ্বিষয়ে এই একটা শ্লোকও (মন্ত্র) আছে। বুবিদুক্ক হইবে যে, পূর্বোক্ত 
অন্নময়দি পধকোশের আত্মত্ব-প্রকাশক যেমন মন্ত্র আছে, ভেমনি সর্বাস্তরতম 

অর্থাৎ অন্নমগাদি পঞ্চকোধাপেক্ষাও অন্তস্থ আন্জার অস্তিত্ব-প্রকাশক মন্ত্রও 

নিশ্যয়ই আছে; কাধ্যদর্শনে তাহার আঁস্তিত্ব অনুমিত হয়। (১)॥ ১ ॥ ৩৩ ॥ 

ইতি ব্রহ্মানন্দবন্লীর বষ্টান্ুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩॥ 

সপ্তন্মোহুন্যুবাক্:। 

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততে। বৈ সদজায়ত। তদা- 
আনং স্বয়মকুরুত। তম্মাতৎ স্থকৃতমুচ্যত ইতি 

যদ্বৈ তৎ স্্কৃতমূ।, রমো.বৈ সঃ। রসধ্হোবায়ং লন্ধ।- 
ণন্দী ভবতি। কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ | যদেষ আকাশ- 

আনন্দে! নস্যাৎ । এষ ম্বেবাঁননয়াতি । যদ হ্যেবৈষ এতন্িক্স- 
,দৃশ্যেহনাত্যেহনিরুক্তেহনিলয়নেইভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। 
অথ গোইভয়ং গতো৷ ভবতি। যদ হোবৈষ এতন্মিমদরমন্তরং 
কুরুতে। অথ তম্ত ভয়ং ভবতি। তত্বেব ভয়ং বিছ্ুষোই- 

মস্বানস্ত । তদপ্যেষ শ্লৌোকে। ভবতি 1৩9 

ইতি ক্রহ্মানন্দবল্ল্যাং সপ্তমোইনুবাকঃ ॥৭॥ 

(১) মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ তুল্যার্থক। বেদের ব্রাঙ্মণভাগ সাধারুণত: মন্ত্রভাগেরই 

ব্যাখ্যার জন্ত আরব; ম্ুতরাং ত্রাহ্গণে যাহা! আছে,মন্ত্রেও তাহ! থাকা আবশ্যক। 

এই অঙ্গ ত্রাঙ্গপতাগে কোন বিষয় বধিত থাকিলেও বুদি তদমুয়প কোন মন্ত্র পাওয়া 

না বায়, তবে সেই ্রাঙ্গণান্থুযারী মন্ত্রের অস্তিত্ব জন্তুমান করিত! লইতে হয়। বল! 

বাহুল্য যে, এই তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় শাখীয় ব্রাঙ্মণভাগের অন্তর্গত; সুতরাং 
এতমস্থ্যারী হল খাকার.কথা৷ বলা.অন্মুচিত হয় নাই। 
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সল্পলার্থর-ইদং (প্রত্াক্ষগোচরঃ জগৎ) অগ্রে । াষ্টেঃ পুর্ব 
অসৎ (অনভিব্যক্ত নামক্ধপতয়া অবিদ্কমানকরপম্ ব্রক্গস্বূপম) আসীৎ। 
ততঃ (অসতঃ) বৈ (এব) সৎ: প্রবিভক্তনামরূপাত্মকং ব্যাক্কৃতৎ ) অজায়ত 

(উৎপরম্)। তৎ (ত্রহ্ধ) স্বয়ং আত্মীনং জ্কুরুত  আত্মানমেব সন্গূপং 
কৃতবৎ); তন্মাৎ | হেতোঃ] তৎ (ব্রঙ্গ) সুকৃতম্ (সু কৃতম্) উচ্যতে 
[ ধষিভিঃ ] ইতি। যত তৎ স্বক্কৃতং, সঃ ( তৎ স্ুক্কতৎ) বৈ (এব ) রঙঃ 

(তৃপ্তিত্তেঃ আনন্দরূপঃ )।* অয়ং ( জীবং)*ভি রসং এব লব্ধ (গ্রাপা) 
আনন্দী (সুখী) ভবতি। আকাশে ্গুহাঃপে হদয়াকাশে নিহিতঃ ) এষ 
(আত্মা) ষদি আনন্দঃ ( তৃপ্রিহেত্ঃ) ন স্ত।ৎ (নৈব ভবেৎ ', [ তদ। ] কঃ 

হি এব অন্তাৎ ( অপানবাঘুত ্টাৎ কুর্য্যাৎ ), বঃ হি এব প্রাণ্যাৎ ( প্রাণচেষ্টাং 
ব। কুরধ্যাৎ), [ন কোহপীতি ভাবঃ]| ভি (যম্মাৎ এষ: ( গুহাভিত আয়) 
এব আনন্দয়াতি (আনন্দয়তি জগজ্জীবান নুখয়তীতার্থঃ )। এষঃ (জীবঃ ) 

এব হি বদা (যম্মিন কালে) অদুস্তে ( দর্শনাতীতে ) অনাক্ম্যে ( অশরীরে ) 
[ অতএব | অনিরুক্তে ( অনির্বচনীয়ে ) অনিলয়নে ( নিরাধারে সব্দপ্রকার- 
বিকার-ধর্মরহিতে ) এতন্মিন (আস্কনি) অভগৎ ( সংসারতয়রহিধ যথা 
স্তাৎ, তথ!) প্রতিষ্ঠাং (আম্মভাবেন স্থিতিৎ) বিন্দতে (লভতে ), অথ 
( অনস্তরং ) সঃ (আঙ্মপ্রতিষ্ঠো জনঃ অভয়ং গতঃ (প্রাপ্ত; ) ভবতি ( তদা 

ভয়হেতোরজানস্ত নিবৃতেঃ)। [ পক্ষান্তরে ] এষঃ (জীবঃ) এব যদা এতম্মবিন্ ও 
( আত্মনি ) অরং ( অল্পং ) উৎ (অপি) অন্তর (ছিদ্রং ভেদদর্শনং) কুরুতে, 

অথ ( তত্তেদদর্শনানস্তরং ) তন্ত (ভেদদ্ণিনঃ ) অমন্বানস্ত ( অবিবেকিনঃ ) 
বিছুষঃ (আত্মভেদং বিজ্ঞানতঃ ) তত (ব্রহ্ম এব তু ( পুনঃ ) ভয়ৎ ( তয়কারণং 
ভবতি। তত (তন্মিন্ বিষয়েংপি ) এষঃ শ্লোকঃ (মন্ত্রঃ ) ভবতি ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥ 

মূলানুবাদ।-ল্এই জগৎ উতুপত্তির পুর্বে অসৎ_ অনভিব্যক্ 
নামরূপ ব্রহ্ষস্বরপে ছিল। সেই অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে এই 
সং নামরূপাভিব্যক্ত জগত অভিব্যক্ত হইল ; তিনি নিজেই নিজকে 

এইপ্রকার করিলেন.। [যেহেতু তিনি নিজকে এইরূপ 
করিয়াছিলেন, ] এসেই হেতু তিনি 'ুকৃত' নামে অভিহিত হন। 
যিনি সেই স্ৃকৃত, তিনিই রসম্বরূপ অর্থাৎ তৃপ্তিকর আনন্দন্বরূপ। 
জীব এই রস লাভ করিয়াই আনন্দী (নুরী) হইয়া থাকে। 
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হৃদয়াকাশে নিহিত এই আত্মা যদি আনন্দরূপ না৷ হইত, তাহ! 

হইলে কোন লোক অপান ক্রিয়। করিত? কোন লোকই বা 
প্রাণচেষ্টা করিত? অর্থাত তাহ! হইলে কেহই প্রাণাপান-ব্যাপার 

করিত না। এই জীব যখন দর্শনের অবিষয় অশরীর অনিরুক্ত 

( অনির্বধাচ্য ) ও অনিলয়ন বা অনাধার এই ব্রদ্ষেতে নির্ভয়ে 
স্থিতি লাভ করে, অর্থাৎ ্রঙ্ষভাবে অবস্থিতি করে, তখন অভয় 

( সর্বব ভয়ের নিবৃত্তি) প্রাপ্ত হয়; আর জীব যখন উক্তপ্রকার 
প্রন্মেতে অল্পমাত্রও ভেদদ্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। 

আত্মভেদদর্শী প্রাকৃত বিদ্বানের নিকট সেই অভয় ব্রহ্মই ভয়ঙ্কর 

হইয়া থাকেন। উপনিষংকগিত এই বিষয়ে এই শ্লোকও (মন্ত্রও) 
অছে ॥১।॥৩৪॥ 

ইতি ব্রহ্মানন্দবল্লী সপ্তমান্বাদ-ব্যাখ্য। ॥ ৭ ॥ 
স্পাঞ্ল্পভ্ডাম্যস্ম্।-অসদ্বা ইদগগ্র আসীৎ। অসদ্দিতি ব্যাককতনামকপ- 

বিশেষবিপরীতরূপম্ অব্যাকৃতং রক্ষোচাতে ; ন পুনরত্যন্তমেবাসং। ন হসভঃ 

সজ্জন্মান্তি। ইদমিতি নামরূপবিশেষবদ্ধ্যাকৃতৎ অগৎ; অগ্রে পূর্বং পরাগ্ুৎপত্তেঃ, 

ব্রহ্ম এবানচ্ছব্ণবাচ্যমাসীৎ। ততঃ অসতঃ বৈ সৎ প্রবিভক্তনামরূপবিশ্ষম্ অঙ্জায়ত 
* উৎপন্নম্। কিৎ ততঃ প্রবিভক্তৎ কার্ধ্যমিতি _পিতুগ্সিব পুল্তঃ? নেত্ঠাহ। ৩ৎ 

অসচ্ছবাবাচ্ৎ স্বয়মেব আত্মানমেব অকুরুত কৃতবং। যন্মাদেবদ্, ত্মাৎ তৎ 

ব্রদ্ধৈব স্ুুঞ্ততৎ স্বয়ং কর্তু উচ্যতে। স্বয়ং কত ব্রহ্গেতি প্রসিদ্ধং লোকে, 
সর্বক|রপত্বাৎ। যল্াদ্বা স্বয়মকরোৎ সর্ব সর্ববাস্মনা, তন্মাৎ পুণ্যরূপেণাপি 
তদেব ব্রহ্ম কারণং স্ুুরুতমুচ্যতে । সর্বথাপি তু ফলসম্বন্ধাদিকারণং স্থকত- 
শববাচ্যৎ প্রসিদ্ধং লোকে । বদি পুণ)ং বদি বান্তৎ, সাপ্রসিদ্ধিনিত্যে চেতন- 
কারণে সত্যুপপদ্ভতে । তন্মাদক্তি ব্রন্ধ শুক তপ্রসিদ্ধোরতি ।১ 

ইতশ্চান্তি। কুতঃ ? রসত্বাৎ। কুতো রমত্বপ্রসিদ্ধিব্র্ধণঃ ? ইত্যত আহ --যদ্ধে 

তৎ স্থরুতং, রসো বৈ সঃ। রসে। নাম তৃষ্থিহেতুরাননকরে। মধুরাক্নাদিঃ গ্রদিদ্ধো 

'লোকে। রসমেব হি খৰরং লব্ধ! প্রাপ্য আনন্দী মুখী ভবতি। নাত আনব্ব- 

হেতৃত্বং দৃ্ং লোকে। বাহানন্দসাধনরহিত| অপি অনাহ! নিরষণ! ব্রাঙ্গণ। 
বাহরসলাভাদিব সানন্দ। দৃন্তে বিদ্বাংসঃ, নূন: বরক্ষেব সিন তক্দাদন্তি 
তং তেষ!মানন্দক।রাং রসবদ ব্রহ্ধ।: 
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ইতশ্চান্তি ; কুতঃ? প্রাণনাদিক্রিয়াদর্শনাৎ | অয়মপি হি পিখো জীবতঃ 

প্রাধেন প্রাণিতি অপানেনাপানিতি। এবং বাস্ববীয়৷ এন্দিয়কাশ্চ চেষ্টাঃ সংহতৈঃ 

কার্ধ্যকরণৈনির্বর্ধ্যমানা দৃশ্তান্তে। তচ্চৈকার্থবৃত্তিত্বেন সংহননৎ নান্তরেণ 
চেতনমসংহতং সম্ভবতি, অন্টত্রাদর্শনাৎ। তদাহ যদ্ যদি এষঃ আকাশে পরমে 

বোন গুহায়াং নিঠিত আনন্দো ন স্তাৎ ন ভবেৎ, কো! হোব লোকে অন্তাদপান- 

চেষ্টাৎ কুর্যযাদিত্যথঃ । কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনৎ শা কুর্যাৎ) তম্মাদস্তি তদ্বন্ধ, 

ষদথাঃ কার্যাকরণপ্রাণনাদিচেষ্টাঃ, ৩২কত এব চ আনন্দ! লোকন্ত। কুতঃ? 

এষ হোব পর আত্মা আনন্দয়াতি আননদয়তি স্ুখয়তি লোকং ধন্মান্ুরূপম। স 

এবাম্ম।নন্দরূপোহবিগ্ৃয়! পরিচ্ছল্নো বিভাব্যতে প্রাণিভিরিতার্থঃ 1৩ | 
ভয়াভয়হেতুত্বাদিদ্বদবিিষোরস্তি তদ্রঙ্গ। সদ্বস্তাশয়ণেন হাতয়ং 'ভখতি; 

নাসহস্বাশ্রয়ণেন ভয়নিবৃত্তিকূপপগ্ভতে । কণময়হেতুত্বমিতি ট উচ্যতে--যদ। 

হোব ষশ্মাদেষ সাধক এতশ্মিন্ ব্রহ্মণি _ কিংবিশিষ্টে ? অনূশ্তে দৃশ্ঠৎ নাম প্রষ্টব্য 

বিকার+, দর্শনার্থত্বা্িকারস্ত ; ন দৃশ্তম্ অদৃশ্তং অবিকার ইত্যর্থ;ঃ। এতন্লিরদত্তে 
অবিকারেইবিষয়ভূতে, অনাত্মে অশরীরে ; ' যন্মাদদৃষ্তীম,' তম্মাদনাত্থ্যৎ, 
যস্্াদনাত্ম্যং তম্মাদনিরুক্কম; বিশেষে হি নিরুচ্যতে ; বিশেষশ্চ বিকারঃ; 

অবিকারঞ্চ ব্রপ্ধ, সর্ববিকারহেতুত্বাৎ ; তক্মাদর্নিরুক্তম্। যত এবং, তন্মা্দনিলয়নং 

নিলয়নং নীড় আশ্ররঃ, ন নিলয়নম্ অব্বিলয়ণম্ অনাধারৎ, তশ্রিম্েতন্রিমদৃশ্তে 

ইনাস্মেহনিরুক্তেহনিলয়নে সর্বকাধ্যধর্্মবিলক্ষণে এক্গণীতি বাক্যার্থঃ | অভয়মিতি 

ক্রিয়াবিশেষণম্। অভরাগিতি ব| লিঙ্গাস্তরৎ পরিণম্যতে ৷ প্রতিষ্ঠাং স্থিতিমাত্ম- 

তাবং বিন্দতে লভতে। ৪ 

অথ তদা স তশ্মিন্ নানাত্বস্ত ভ়হেতোরবিস্তাকতন্তাদর্শনাদতয়ৎ গত 

ভবতি। স্বরূপপ্রতিষ্টো হাম যদা ভবতি, তদ! নান্তৎ পঞ্তি নান্তচ্ছ পোতি 
নান্তত্বিজানাতি | অন্তন্ত হ্ন্যতে! ভয়ং ভবতি, নান্মত এবাজ্মনো! ভয়ং যুক্তম্ 

তন্মাদাস্ৈবাত্মনো২ভয়কারণম্। সর্বতে! হি নির্ভয়। ব্রাহ্মণা দৃশ্তস্তে সংস্থ 
ডয়হেতুষু; তঙ্চাযুক্তম্ অলতি ভয়ন্রাণে ক্রন্ষণি। তগ্মাৎ তেধ|মভয় দর্শনাদস্তি 

তদভয়কারণৎ ব্রন্ধেতি | ৫ 

কদা অসৌ অক্জয্ং গতো ভবতি সাধক? যদা নান্তং পণ্ততি, আত্মনি চ 

অস্তরং তেনং ন কুরুতে, তদা! অভয়ং গতো৷ ভবতীত্যতিপ্রায়ঃ | বদা 
পুনরবিস্তাবস্থার়াং, হি যন্াৎ এষ; অবিষ্ঠাবান অবিদ্যয় প্রত্যুপস্থাপিতং 

“বন্ধ ঠৈমিরিক-ধিতীম-চন্ত্রধং পশ্বতি আম্মনি টৈতশ্মিন বঙ্গপি, উত আপি, 
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অরং অল্পমপি, অন্তরৎ ছিদ্রং ভেদদর্শনং কুরুতে ; তেদর্শনমেৰ হি ভয়কারণম্ 

অল্পমপি ভেদং পশ্তীত্যর্থ। অথ তম্মাৎ তেদদর্শনাদ্ধেতোঃ তন্ত ভেদদশিনঃ, 

আত্মনো ভয়ৎ ভবতি। তন্মাদাট্ৈবাত্মনো ভর়কারণমবিছ্ষঃ । তদেতদাহ-. 

তদ্ ব্রহ্ম ত্বেব ভয়ং ভেদদর্শিনে! বিছুষঃ - ঈশ্বরোইন্যঃ মত্তঃ, অহমন্তঃ সংসারীত্যেবং 

বিছবষঃ ভেদৃষ্টমীশ্বরাখ্যৎ তদেব ব্রহ্ম অল্পমপি অন্তর কুর্বতঃ ভয়ং ভবতি 
একত্বেনামন্বানস্ত। তক্মাদিদ্বানপ্যবিদ্বানেবাসৌ, যোহয়ম্ একমভিন্নম।তত্বং 
ন পশ্ঠতি।৬ র 

উচ্ছেদ-হেতুদর্শনান্ধি উচ্ছেন্তাভিমতন্ত তয়ং ভবতি ; অন্ুচ্ছেদ্যো হি উচ্ছে- 
হেতুঃ; তত্র অসত্যুচ্ছেদহেতৌ উচ্ছেগ্ধে ন তদদ্শনকার্ধ্যৎ ভয়ৎ যুক্তমূ। সর্ব চ 

গগত্তয়বদ দৃশ্ততে। তন্মাৎৎ জগতো ভয়দর্শনাদ গম্যতে-_নূনৎ তদস্তি ভয়- 

কারণমুচ্ছেদহেতুরনুচ্ছেন্তাত্মকম্, যতে। জগদিভেতীতি। তদদেতশ্রির্প্যর্থে 
এষ শ্লোকঃ ভবতি ॥১/৩৪। 

ইতি ত্রক্মানন্দবল্লযাৎ সপ্তমান্ুবাকভাষ্যম্॥ ৭ ॥ 

ভ্ডান্যান্ুলাদ। 'অসৎ বৈ ইদম্ অগ্র আসীৎ ইতি। এখানে 'অনৎঃ 

পদে বিশেষ বিশেষরূপে নামরূপাতিবৃক্ত বস্তর বিপরীত-ভাবাপন্ন ব্রঙ্মকে বুঝাই- 

তেছে, কিন্তু অত্যন্ত অসৎ অস্তিত্ববিহীন অর্থ বুঝাইতেছে না। কারণ, অসৎ 
হইতে সতের জন্ম কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। “ইদম্ পদের অর্থ-__বিশেষ বিশেষ নাম- 

রূপাতিব্যক্ত স্থল জগৎ। অগ্রে - স্থষ্টির পূর্বে ব্রহ্মই অসৎ-পদবাচ্য ছিলেন। সেই 

অসৎ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই এই ব্যক্ত নাম-রূপবিশিষ্ট জগৎ উৎপর হইয়াছে। 

ভাল কথ, পুত্র যেরূপ পিতা হইতে পৃথক্, সেইরূপ ব্রহ্ম ও “কি স্বকৃত কার্য প্রপঞ্চ 

হইতে,পৃথক্? তদুত্তরে বলিতেছেন _ না, পৃথক নহে; সেই অসং-পদবাচ্য ব্রহ্ম 

নিজেই নিজকে (ব্যাক্কত ) করিয়াছিলেন। যেহেতু এইরূপই সিদ্ধান্ত, সেই হেতু 

সেই ব্রহ্ম “মুকুত' স্বয়ং কর্তা বলিয়! অভিহিত হুইয়! থাকেন। অথবা, যেহেতু 
তিনি নিজেই সর্বপ্রকারে সকল বস্ত নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু পুণ্যর্ূপেও 
তিনি কারণ) [ পুণ্যের নাম স্কুকৃত ; ] সেই কারণে তীহাকে সুকৃত বলা হইয়! 
থাকে। উভয় প্রকারেই ফলোৎপাদক কর্মরাশিই "স্ুকৃত' বলিয়! প্রসিদ্ধ? 
'নুকৃত' পদের অর্থ পুপ্যই হউক, আর তত্তিন্রই হউক, চেতন কারণের পক্ষেই 
উক্তপ্রকার প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে। অতএব এরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি হেতুই 
ব্রন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধ হুইতেছে। ১ 

২৪ 
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এই কারণেও ব্রঙ্গের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কোন কারণে? যেহেতু তিনি রস 
্বরূপ। ব্রন্গের রসক্পত্ব প্রসিদ্ধির কারণ কি? তছুত্তরে বলিতেছেন_-যাহ! 

স্ুরুত, তাহাই রসস্বরূপ। তৃপ্তিকর আনন্দবর্ধক মধুর অল্প প্রভৃতি পদার্থ ই জগতে 
রস নামে প্রসিদ্ধ। এই জীবগণ উক্ত রস লাভ করিয়াই (প্রাপ্ত হইয়াই ) আনন্দী 

(স্থথী ) হইয়া থাকে । জগতে অসৎ পদার্থের আননদপ্রদান-ক্ষমতা কোথাও দেখা 

মায় না। যে সমুণয় বিদ্বানু ত্রাঙ্গণ নিশ্চে্ট নিষফাম ও লৌকিক স্থুখ-সাঁধনের 
সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য, অথচ লৌকিক রসাস্থাদে সাধারণ লোক যেরূপ আনন্দিত থাকে, 

তাহাদিগকেও ঠিক সেইরূপই আনন্দিত দেখা যায়। ব্রহ্মই তাহাদের নিকট 

রসস্বরূপ। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ষে, তাহাদের আনন্দজনক ব্রন্ম 

নিশ্চয়ই রসবান্।২ 
এই কারণেও নিশ্চয়ই রসবান্ ব্রহ্ম আছেন। কি কারণে? যেহেতু প্রাণা- 

দির চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীবিত ব্যক্তির এই দেহপিগ প্রাণের সাহাষ্যে 
প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাি কার্য ) করিয়া থাকে, এবং অপানবাষুর দ্বারা অপানন 

( মলমৃত্রাদির অধোনয়ন ) করিয়া থাকে । ইহ! ছাড়া, কার্য্য-করণসম্পন্ন দেহ 
দ্বারা দৈথিক বায়ুর ও ইন্দ্িয়বর্গের বিবিধ চেষ্টা (ক্রিয়া ) সম্পল্প হইতে দেখ! 
যায়। এই যে, একই উদ্দেশে জড়বর্গের সংহনন বা! সম্মিলিত ভাবে কর্ম, তাহা 
কখনই কোনও অসংহত চেতন পদার্থের সাহাষ্য ব্যতীত হইতে পারে না; কারণ, 

অন্যত্র কোথাও সেদ্ধপ দেখা যায় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যদি 

আকাশে-_অর্থাৎ পরম ব্যোমরূপী হদয়-গুহাতে এই আনন্দ নিহিত না থাকিত, 
তাহা হইলে, জগতে কোন লোক অপান চেষ্টা করিত? কেইবা প্রাণনব্যাপার 
করিত? অর্থাৎ কেহই প্রাণাপানব্যাপার করিতে পারিত না। অতএব 

নিশ্চয়ই সেই ত্র্ম আছেন, যাহার জন্ত এই দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির কার্ধ্য 
হইয়া থাকে; এব্ং তাহার দ্বারাই লোকের আনন্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে । কারণ, 
যে হেতু এই পরমাত্মাই লোককে নিজ নিজ ধর্ান্থদারে আনন্দিত ( স্থুখী ) 
করিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অবিদ্যাবশতঃ সেই আত্মাকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে 
করিয়া থাকে মাত্র ।৩ 

বিশেষতঃ অজ্ঞ জনের ভয়হেতু ও জ্ঞানিগণের অভয়প্রদ বলিয়াও সেই ব্রন্ধের 
সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কেন না,জীব স্তবস্তর আশ্রয় দ্বারাই অভয় (ভয় 
রহিত) হইয়৷ থাকে, কিন্তু অসতের আশ্রয়ে ভর়নিবৃত্তি হইতে পারে না। ভাল 
ব্রহ্ম অভয় লাভের হেতু হন কিন্ীপে? বলা হইতেছে,--ষেহেতু এই সাধক পুরুষ 
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যে সময় এই বরদ্গেতে,_ত্রহ্ম কির্নপ ? না, অনৃষ্ঠ, দৃশ্ত অর্থ দর্শনযোগ্য বিকার 
বস্ত্র; কেন না, দর্শনের জন্যই বিকারের [কৃষ্টি || যাহা দৃশ্ত নয়, 
তাহাই অবৃষ্ত অর্থাৎ অবিকার-দর্শনের অবিষয়ীভূত; তাহার পর, 
তিনি অনান্য শরীররহিত; যেহেতু _-অপৃশ্ঠ, সেই হেতুই অনাত্ম্য ; যেহেতু 

অনাত্য, দেই হেতুই অনিক্ুক্ত) কারণ, গুণদিবিশেষণযুক্ত বন্তই নির্ 

হয় (শব্ধ দ্বারা ব্িত হয়); গুণাদিবিশেষণযুক্তু বস্তমাত্রই বিকার; বর্গ 
তদ্বিপরীত অবিকার ; কেননা, ত্রহ্মই,সমস্ত বিকাঁরের কারণ; এই নিমিত্তই 

তিনি অনিরুক্ত। ব্রহ্ম যেহেতু এবংপ্রকার, সেই হেতুই অনিলয়ন ; নিলয়ন 
অর্থ আশ্রয় । নিলয়ন নয় বলিয়াই ব্রহ্ম অনিলয়ন অর্থাৎ নিরাধার ( অনা্রয় )। 

সেই এই অস্ত অনাত্ত্য অনিরুক্ত ও অনিলয়ন অর্থাৎ জন্ত পদার্থের সর্বপ্রকার 

ধর্মবর্জিত ব্রন্মেতে অভয় প্রতিষ্ঠা স্থিতি অর্থাৎ আত্মভাব ( তাদাত্যবোধ ) 

লাভ করেন। শ্রুতির “অভয়” পদটা 'প্রতিষ্ঠা* ক্রিয়ার বিশেষণ); অথবা 

'অভয়াং এইরূপে লিঙ্গপরিবর্তন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই প্রতিষ্ঠার বিশেষণ 
করিতে হয়। ৪ * এ: 

তথন সে ব্যক্তি, সেই ব্রদ্মেতে ভয়ের *কারণীতৃত অবিদ্ধারুত নানাত্বরূপ ভেদ 

দর্শনের অভাব হওয়ায় অভয় প্রাপ্ত ,হইয়া থাকেন, অর্থাং তখন তাহার ভেদ, 

দৃষ্টি নিবন্ধন যে ভয় ছিল, তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। তথন এই সাধক স্বীয় 
্রহ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন অন্ত কোনও বস্তু দর্শন করেন না, অন্ত কিছু শ্রবণ 
করেন না, অন্য কিছু অনুতবও করেন না। অপর বন্ত হইতেই অপরের ভয় হইয়া 

থাকে; কিন্ত নিজের নিকটই নিজের ভয় হওয়া ত উচিত হয়না । অতএব 
আত্মাই আত্মার বাস্তবিক অভয়ের (ভ্বয় নিবৃত্বির) কারণ। সর্বত্রই 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানাপ্রকার ভয়হেতু বিদ্যমান সত্বেও ব্রহ্ধনিষ্ঠ পুরুষগণ 

সর্ব₹তোভাবে নির্ভয় (ভয়রহিত ); কিন্ত ব্রহ্ম যদি বীস্তবিকই ভয়নিবারক 
না হুইতেন, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্গনিষ্ঠগণের শ্রপ্রকার নির্ভয়ভাব 

যুক্তিসঙ্গত হইত না। অতএব সেই ব্রহ্গনিষ্ঠ পুরুমগণের আসভয়প্রাপ্তি দর্শনে 
অভয়কারণ ব্রহ্মসত্ত৷ অনুমিত হয় । € 

এই সাধক পুরুষ কখন অভয়প্র।ণ্ত হন? বখন অন্ত বস্ত দর্শন না করেন, 

এবং আত্মমতেও ভেদবুদ্ধি না করেন, তখনই অভয়প্রাণ্ড হনু। পক্াস্তরে, 
এই অবিষ্বান্ পক্ষ অবিষ্তা অবস্থ/য় যখন, তৈমিরিক ( চক্ষুরোগগ্রন্ত ) ব্যক্তির 

ঘিচল্তাদর্শনের সকার অবিস্ত] দ্বার! উপস্থাপিত দ্বৈত দর্শন করেন, এবং এই ব্রহ্গেতে 
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অতি অল্লমাত্রও অস্তরনচ্ছি্ অর্থাৎ ভেদদৃষ্টি করে--) সাধারণতঃ ভেদদর্শনই 

ভয়ের কারণ ; যিনি অশ্লমাত্রও সেই ভেদদর্শন করেন; সেই ভেদদশী পুরুষ উক্ত 
তেদদর্শনের ফলে আম্মা হইতেই ভয় পাইয়। থাকেন ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, 
অবিদ্বান্ পুরুষের আত্মাই (নিজেই ) নিজের ভয়হেতু হয়। এখন ইহাই ব্যক্ত 

করিয়া বলিতেছেন যে, ভেদদরশাঁ বিদ্বাণের অর্থাৎ ঈশ্বর আমা হইতে পৃথক্, এবং 
আমিও তাহা হইতে স্বতন্ত্র সংসারী -ইত্যাকার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে, 

সেই সামান্তমাত্র ভেদবুদ্ধি 'করার দরুণই ভেদপৃষ্ট ( ভেদবুদ্ধিতে জ্ঞাত ) দেই 

ঈশ্বরনামক আম্মাই ভয়ের কারণ হইয়! থাকেন; কেন না, সে লোক ঈশ্বরকে 

এক অভিন্নরূপে চিন্তা করে না। অতএব যিনি এক অভিন্ন (জীব হইতে 

অপুথক্ ) আশ্মতত্ব দর্শন করেন না, তিনি [ ব্যবহারক্ষেত্রে | বিদ্বান বলিয়া 

পরিচিত থ।কিলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি অবিদ্বান্ই বটে। ৬ 

সাধারণতঃ যে লোক নিজেকে উচ্ছেপ্ত । বিনাশযোগ্য ) বলিয়া! মনে করে, 

উচ্ছেদের কোনও হেতু দর্শনে তাহারই ভয় উপস্থিত হইয়। থাকে; কেন না, জগতে 

উচ্ছেদ্দের হেতুভূত রস্তরর উচ্ছেদসাধন বা নিশ্মুলতা দাধন “অসম্তব। কিন্ত 
উচ্ছেদের হেতুভত পদার্থ বিদ্তমীন ন! 'থাকিলে উচ্ছেদক- দর্শনজনিত উচ্ছেদ ভয় 

উচ্ছেস্তের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। জগতের সমস্তকেই ভয়যু দেখিতে 

পাও, যায়। অতএব জগ্যাপী তয়দর্শনে জান! যাইতেছে যে, নিশ্চয়ই ভয়ের 

কারণীতৃত উচ্ছেদহেতুও আছ, যাহ৷ স্বব্ূপতঃ অনুচ্ছেন্ত, এবং যাহ! হইতে সমস্ত 

জগৎ ভীত হইতেছে। এই শ্রত্যুক্ত বিষয়েও এই শ্লোকটা আছে ॥ ১ ॥ ৩৪। 

উতি ব্রহ্মানন্দবলীর সপ্তমান্থবাকের ভাষ্যান্বাদ ॥ ৭ ॥ 

অবক্রমমোহনুন্বাকঃ। 

ভীষাম্মাদ্ধাত; পবতে । তীষোদেতি সুর্য্যঃ। ভীমা 
ম্মদগিশ্েন্দ্রশ্চ'। মৃত্্যধধানতি পঞ্চম ইতি। 

সৈষানন্্বস্ত মীগাঞ্মনা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্য- 
য়কং। আশিফে। দৃটিষ্টো বলিষ্ঠঃ। তস্তেয়ং পৃথিবী সর্ববা 
বিস্তম্ত পূর্ণ স্যাৎ। স একে! মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং 
মানুষা আনন্দ: ॥১।৩৫॥ - 

স একে মনুষ্য-গন্ধর্ববাণামানন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতপা, 
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তে যে শতং মনুষ্য-গন্ধববাণামানন্দাঃ ম একে দেব-গন্ধব্বাণ।- 

মানন্দঃ, শ্রোক্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং দেব- 

গন্ধববাণামানন্দাঃ) নম এক পিতূণাং চিরলে। ক-লোকানা- 
মানন্দঃ) শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং 

চিরলোৌক-লোকানাম[নন্দাঃ, স এক আঁজানজানাং দেবানা- 

মানন্দঃ ॥২॥৩৬। | 

শ্রোত্রিয়ন্ত চাকামহতস্য । তে যে শতমাজানজানাং 

দেবানামাণন্দাঃ, স এ?ঃ কম্মদেবানাং দেবানামানন্দ;ঃ--ষে 

কম্মণ। দেবানপিষস্তি, শ্রোত্রিয়স্য চাক।মহতস্য । তে যে শতং 
কন্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ, স একে] দেবানামানন্দঃ, 

শ্রোত্রিয়দ্য চাকামহুতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ, 
স এক ইন্দ্রপীনন্দঃ ॥ ৩1৩৭। , 

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতম্য ॥ তে যে শতমিক্দ্রস্যানন্দাঃ। ম 
একে! বৃহস্পতেরানন্দ; । শ্রোত্রিয়স্য চাকাশহতস্য | তেষে 
শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ । স এক: প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রি- 

য়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্কাঃ। স 

একে! ব্রহ্ধণ আনন্দঃ | শ্রোত্রিয়স*্চাকামহতস্য ॥5॥-৮। 

স যশ্চায়ং পুরুসে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। নয 

এবংবিৎ। অন্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমক্পময়মাত্মানমুপ- 
ধক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং 

মনোময়মাতনমুপসংক্রামতি । এতং বিজ্ঞানময়মা স্লানমুপ- 

ক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্নানমুপসংক্রামতি । তদপ্যেষ 
শ্লোকো। ভবতি ॥৫॥৩৭৯॥ 

ইতিব্রক্মানন্দবন্ধ্যামন্টমোহনুবাকঃ ॥ ৮ ॥ 
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ভনল্পক্র ৫ £-বাতঃ ( বাসুঃ ) অন্মাৎ (ব্হ্ষণঃ) ভীষা (জয়েন ) পবতে 

( প্রবহতি )7 কুর্যাঃ [ অশ্মাৎ ' ভীষা উদ্তি। অগ্নিঃ চ, ইন্্ঃ চ, পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ 

( ষমঃ ) চ অস্মাৎ ভীষা ধাবতি ( স্বস্বকরশন্্ সত্বরো। ভবতীত্যর্ঘঃ)। ইতিশবাঃ 

মন্ত্রসমাপ্তিহচকঃ )। 

[অস্ত ব্রঙ্গণঃ] আননন্ত এষা (কক্ষ্যমাণগ্রকার! ) মীমাংসা ( বিচারণা, 

তৎফলং নির্ণয়শ্চ ) ভবত্বি। [ তদ্যথা ) যুবা ( প্রথমবয়স্কঃ ) স্তাৎ €( ভবেৎ)। 

[ তত্রাপি ] সাধু-যুবা ( সাধুশ্চ অসৌ,যুবা চ, মবাপি কশ্চিং অসাধুঃ তবতি, 

সাধুরপি অমৃবা ভবতি, ইত্যত উক্তম্ সাধুযুবেতি ১, তথা অধ্যায়কঃ ( অধ্যয়ন- 

শীলঃ, ) আশিষ্টঃ ( অতিশয়েন আশান্তা, আশুকারী ঝা), দৃটিষ্ঠঃ ( অতিশয়েন 

দৃঢ়কায়ঃ ', বলিষ্টঃ ( অতিশয়েন বলবান্ অরোগ ইত্যর্থঃ) [স্তাৎ ]। তলত 

( যথোক্তস্ত যূনঃ ) [যদি ] বিত্তস্ত ( বিস্বেন ধনেন ) পূর্ণা ইয়ৎ সর্বা পৃথিবী স্তাৎ 

(ল যদি সম ্তাদিত্যাশয়ঃ)। [তন্ত যঃ আনন্দঃ ] সঃ মানুষঃ ( মনুষ্যসন্বন্ধী ) 

একঃ ( পূর্ণ) আনন্দঃ [ভবতি )। যে তে ( যথোক্তাঃ) মানুষাঃ ( মনুষ্য- 

সম্বদ্ধিনঃ ) খতৎ আনন্দাঃ_॥ 2 

সঃ (তে) মনুষ্য-গন্ধর্বাণাং। (যে মনুষ্যতো গন্ধর্বত্ব, প্রাপ্তাঃ 

তেষাৎ) একঃ আনন্দঃ। মনুষ্যগন্ধর্বণাৎ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ 

(তে )দেবগন্ধব্বানাৎ ( দেবাশ্চ তে গন্ধর্বাশ্চ, তেষা ) অকামহতন্ত € কামন!- 

বিহীনন্ত) শ্রোত্রিকস্ত চ একঃ আনন্দঃ। দেবগন্ধব্বাণাৎ যে তে শন্তং 

আনন্দাঃ, সঃ (তে) চিরলোকলোকানাৎ (চিরস্থায়ী লোকঃ চিরলোকঃ, 

স এব সোকঃ বাসভূমিঃ যেষাং, তেষাং) পিতৃণাধ, অকামহতন্ত শ্রোত্রিয়ন্ত 

চ একঃ আনন্দ; চিরলোক-লোকানাং পিতুণাৎ যে তে শতম্ 

আনন্দাঃ, সঃ (তে) আ্াজানজানাং ( আজানঃ দেবলোকঃ, তশ্মিন্ জাতাঃ 

আজানজাঃ, তেষাং') দেবানাৎ অকামহতন্ত শ্রোহিয়স্ত চ একঃ আননঃ। 

আজানজানাং দেবানাং যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে) কর্্মদেবানাম্ 

বেবানাধ_বে* কর্ণ (বেদবিহিতেন জ্ঞানরহিতেন অগ্নিহোত্রািন! ) দেবান্ 

জ্বপিষস্তি (দেবত্বং প্রাপ্পুবস্তি )) [তেষাম্] অকামহতন্ত শ্রোব্রিয়ন্ত চ একঃ 

আনন্দঃ। কর্মদেবানাৎ যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে ) দেবানাং / ত্রয়স্ত্িংশং- 

সংখ্যকানাং, হবিভূজাং ) অকামহতস্ত শ্রোত্রিয়স্ড চ এক; আনন্দ; | বেবানাং যে 

তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ (তে ) ইন্রস্ত ( দেবরান্জস্ত ) অকামহতন্ত শ্রোত্রিয়স্ত চ 

একঃ আনন্দ; । ইন্্রস্ত যে তে শতম্ আনন্দাঃ, সঃ ( তে) বৃহস্পতেঃ অকামহতন্ত 
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শ্রোত্রিয়স্ত চ এক আনন্দঃ। বৃহস্পতেঃ যে তে শতং আনন্দাঃ, সঃ (তে) 

প্রজাপতেঃ (ব্রেলোক্যশরীরত্ত ব্রহ্ষণঃ ) অকামহতন্ত শ্রোত্রিয়ন্ত চ এক আনন্দঃ। 
গ্রজাপতেঃ যে তে শতম্ আনন্দাঃ সঃ (তে) ব্রহ্গণঃ অকামহতন্ত চ একঃ 

আনন্দঃ ॥১-৪ 1৩৫ ৩৮] 

মূলামুবাদ ।__ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; ইচ্ছার ভয়ে 
সুধ্য উদিত হইতেছে ; এবং ইহারই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু 
সব স্ব কার্ষ্যে ধাবিত হইতেছে । ,ইহাই আনন্দের প্রকৃত মীমাংস 

অর্থাৎ আনন্দের প্রকৃত স্বরূপনির্ণয় সম্বন্ধে বিচার হইতেছে। 

| ইহ! কি? না, মনে কর, কোন লোক যদি ] বয়সে যুবা--শুধু যুবা 
নহে, রোগাদিহীন যুবাঃ শাস্ত্রবেস্তা, অথচ উত্তম শান্তরোপদেষ্টা, দৃঢ়- 
কায় ও বলিষ্ঠ হয়, এবং ধনপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি তাহার আয়ন্ত 
থাকে; [তাহার যে আনন্দ, তাহাই ] মনুস্তের পক্ষে পৃ একটা 
আনন্দ। শত.গুণিত যে সেই মান্ুষ:আনন্দ। 

তাহাই আবার মনুষ্য-গন্ধরধ্যগণের ও অকামহতশ্রোত্রিয়- 
গণের এক আনন্দ। আরার মনুষ্য-গন্ধব্গণের (যাহার! 

মন্থুষ্যের পর গন্ধর্বস্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের) যে একশত আনন্দ, 

'তাহাও দেবগন্ধর্বগণের (যাহার! দেবভাবের সহযোগে গন্ধব্বত্ব লাভ 

করিয়াছেন, তাহাদের) এক আনন্দ । সেই যে, দেবগন্ধর্বগণের 

শতগুণিত আনন্দ, তাহাই আবার চিরস্থায়ী লোকাধিষিত পিতৃগণের 

ও অকামহত শ্রোব্রিয়গণের এক আনন্দ (১)। সেই যে, চিরস্থায়ী 

লোকবাসী পিতৃগণের শতগুণিত গানন্দঃ তাহাই আবার আজানজ 
দেবগণের অর্থাৎ ধাহার। স্মৃত্যুক্ত কর্মপ্রভাবে শ্বর্গে দেবতারূপে 

প্রাহুভুতি হইয়াছেন, তাহাদের এবং নিষ্কাম শ্রোব্লিয়গণের এক. 
আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে, সেই এক শত আনন্দ, তাহাই 

(১) অব্িষ্বাত্ত! প্রভৃতি পিতৃগণের অধিষ্ঠান স্থানটী চিরস্থায়ী, অর্থাৎ বর্তমান 

কল্পের অবসান না হওয়া পর্যভ্ত নষ্ট হয় না। এই কারণে এ লোকবামী পিতৃগণকে 
1চরলোক.লোকানাং' বলয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
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আবার কর্মদেব দেবগণের অর্থাৎ যাহার! বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম 

দ্বারা দেব লাভ করিয়াছেন, তাহাদের ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের এক 

আনন্দ । কণ্মদেব দেবগণের যে, সেই শতগুণিত আনন্দ, তাহ! আবার 

যজ্জীর আহুৃতিভোজী সেই তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতাগণের ও কামনা- 
শূন্য শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ । সেই আহুতিভোজী দেবগণের যে, 

একশত আনন্দ তাহাই আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ও নিক্ষাম শ্রোত্রিয় 

গণের পক্ষে এক আনন্দ। আবার সেই ইন্দ্রেরও যে, এক শত 

আনন্দ, তাহাই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ও নিষ্ষাম শ্রোত্রিয়ণের 
নিকট এক আনন্দ। বৃহস্পতিরও যে, সেই একশত আনন্দ, তাহাও 

আবার প্রজাপতির (বিরাট্রপ ব্রহ্মার ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের 

নিকট একটা মাত্র আনন্দ। প্রজাপতির যে, সেই শত আনন্দ, 
তাহাও আবার ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) ও নিষ্ষামচিত্ত শ্রোত্রিয়ের নিকট 

একটামাত্র আনন্দরূপে পরিগৃহীত হইয়। 'থাকে ॥১ -01৩৫ ৩৮। 

ইতি অষ্টমান্থৃবাকব্য।খ্যা ॥৮॥ 

স্প।আরল্ভভাজ)স্ম্ _ ভীষা ভয়েনাস্মাদ্বাতঃ পরতে । ভীষোদেতি হৃর্য্যঃ। 

ভীষ! অশ্মাদ্িশ্ষেন্্রশচ মৃত্যুর্ধাবাতি পঞ্চম ইতি। বাতাদয়ো হি মহার্হাঃ স্বয়মাশ্বরাঃ 

সম্তঃ পবনাদিকার্যেঘায়াসবুলেষু নিয়তাঃ প্রবর্তৃস্তে; তদ্যুক্তম্ প্রশাস্তরি সতি, 
ষম্মান্তিযমেন তেষাং প্রবর্তনম্, তম্মাদস্তি ভয়কারণৎ তেষাং প্রশান্ত ব্রহ্গ। 

যতস্তে ভূত্যা ইব রাজ্ঞঃ অন্মাদ্ব্রহ্মণো ভয়েন প্রবর্তীত্তে। তক্চ ভয়কারণম|নন্দং 

ব্রন্দ। তন্তান্ত ব্রহ্মণ আনন্দশ্তৈষা মীমাংধস! বিচারণা ভবতি। কিমানন্বস্ত 

মীমাংস্তমিতি ? উচ্যতে _কিমানন্দো বিষয়-বিষমিস্বন্ধজনিতে। লৌকিকানন্নবৎ, 
অহোস্ষিৎ স্বাভাবিকঃ? ইত্োবমেষা আনন্দস্ত মীমাংসা | ১ 

তত্র পৌকিক আনন্দো বাহ্যাধ্যাত্মিকসাধনসম্পত্তিনিমিত্ত উৎকৃঃ। 

সয এষ পির্দি্ঠতে বদ্ধানন্দানুগমার্থম্। আনেন হি প্রসিদ্ধেনানন্দেন ব্যাবৃত্ব 

বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দোহন্ুগন্তং শকাভে। লৌকিকোহপ্যানন্দো ত্রদ্ধা নন্মস্তৈব 
মাত্রা; অবিভ্লয়া তিরক্তি্মাণে বিজ্ঞানে উৎকুত্যমাপায়াং চাবিত্ায়াৎ ব্রহ্ধাদিভিঃ 
কর্মবশাদ্যথাবিজ্ঞানং বিষয়াদিসাধনসন্বস্ধবশাচ্চ বিভাব্যমানশ্চ লোকেখনব 

স্থিতো লৌকফিকঃ সম্পন্ভতে ; স এবাবিদ্তাকামকর্্মাপকর্ষেণ মনুম্াগন্ধর্বাথ্যত্তরোত্তর- 
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ভূমিযু অকামহতবিঘচ্ছেত্রিয়প্রত্যক্ষো বিতাব্যতে শতগুণোত্তরোত্তরোৎকর্ষেণ, 

যাবদ্ধিরণ্যগর্ভন্ত ব্রঙ্গণ আনন্দ ইতি। ২ 

নিরস্তে ত্ববিদ্ভাকৃতে বিষয়বিষয়িবিভাগে বিস্তয়। শ্বাভাবিকঃ পরিপূর্ণ এক 

আননোইদ্বৈতৈ! ভবতীত্যেতমর্থৎ বিভাবয়িত্বন্নাহ _যুবা প্রথমবয়াঃ ; দাধুযুবেতি 
সাধুশ্চাসৌ যুব! চেতি যুনো৷ বিশেষণম্। যুবাপ্যসাধুর্ভবতি, সাধুরপ্যযুবা, 

অতোবিশেষণৎ যুবা স্তাৎ সাধুযুবেতি। অধ্যারকঃ দমধীতবেদঃ। আশিষ্ঠঃ 

অ|শাস্তৃতমঃ 7 দৃটিষ্টঃ দৃঢ়তমঃ ) বলিষ্ঠঃ বৰবত্তমঃ ; এবমাধ্যাত্বিকমা ধনসম্পন্নঃ | 

তন্তেয়ং পৃথিবী উব্বাঁ সর্বা বিত্তস্ত বিজ্তেনোপভোগ-সাধনেন দৃষ্ার্থেন অদৃষটার্থেন 
চ কর্মমসাধনেন সম্পন্ন পূর্ণা-_রাজ পৃথিবীপতিরিত্যর্থঃ | তস্ত চ ষ আনন, 
স একে। মানুষঃ মনুষ্যাণাং প্রকৃষ্ট এক আনন্দঃ | তে যে শতৎং মানুষ! আনন্দাঃ, 

স একো মনুষ্যগন্ধব্বাণামানন্দঃ ; মানুষানন্দাৎ শতগুণেনোৎকৃষ্ট: মন্ুয্য- 

গন্ধর্বাণামানন্দো তবতি | মনুষ্যাঃ সম্তঃ কর্্মবিগ্যাবিশেষাদগন্ধর্বত্বৎ প্রাপ্তাঃ মনুষ্য- 

গন্ধর্বাঃ। তে হাস্তর্ঘানাদিশক্তিস ্পক্নাঃ হুক্কার্ধযকরণাঃ; তম্মাৎ প্রতিঘাতার্নত্বং 

তেষাৎ দ্বন্দপ্রতিঘাতশক্তিসাধনসম্পত্তিশ্চ | ততোহ প্রতিহত মানন্ত প্রতিকারবতো 

মনুষ্যগন্ধর্বস্ত স্তাচ্চিত্রপ্রসাদঃ। ততপ্রপাদবিশেষাৎ স্ুুখবিশেষাভিব্যক্তিঃ | 

এবং পূর্ববস্তাঃ পূর্ববস্তাঃ ভূমেরুত্তরস্ামুত্তরত্তাৎ ভৃমৌ প্রদাদবিশেষতঃ শতগুণে- 
নানন্দোৎকর্ষ উপপদ্ভতে | ৩ 

প্রথমৎ তু অকামহতাগ্রহণৎ মন্থুষ্যবিষয়ভোগকামানভিহতন্ত শ্রোরিয়ন্ত 

মনুষ্যানন্দাৎ শতগুণেনানন্দোৎকর্ষঃ মন্ুষ্যগন্ধর্কেণ তুল্যো বক্তব্য ইত্যেবমর্থম্। 
সাধুযুবা অধ্যায়ক ইতি শ্রোব্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে গৃহেতে। তে হাবিশিষ্টে সর্বত্র । 

অকামহতত্বং তু বিষয়োৎকর্ষাপকর্ষতঃ স্থথোৎকর্ষাপকর্ষায় বিশেষ্যতে ; অত্তঃ 

অকামহতগ্রহণং, তথ্িশেষতঃ শতগুণ-ম্খোৎকর্ষোগলন্ধেঃ অকামহতত্বন্ 

পরমাননপ্রাপ্তিসাধনত্ববিধানার্থম্। ব্যাখ্যাতমন্তৎ । ৪ 

দেবগন্ধর্বা জাতিত এব। চিরলোক-লোকানাম্ ইতি গিতৃণাৎ বিশেষণম্। 

চিরকালস্থায়ী লোকে! যেষাৎ পিতৃ ণাৎ, তে চিরলোকলোকা ইতি। 
আনান ইতি দেবলোকঃ, তক্বিঙ্না্জানে জা'তা আজানজা দেবাঃ, শ্মার্তকর্ম- 

বিশেষতো দেবস্থানেযু জাতাঃ। কর্মদেবাঃ-যে বৈদিকেন কর্মণা 
অমিহোত্রাদিনা কেবলেন দেবানপিবস্তি। দেবা ইতি ত্রয়ান্ত্িশঞ্ধবিভু রঃ । 

ইন্রস্তেষাং স্বামী; তস্ত চাচার্য্যো বৃহস্পতি; | প্রজাপতিঃ বিরাট ভ্রেলোক্য- 

শরীরো! বর্ধ! সমিব্যরিরপঃ সংসারমণ্ডলব্যাপী । ৫ 
২১ 



১৬২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

যত্রৈতৈি আনন্দভেদ! একতাৎ গচ্ছত্তি, ধর্ধশ্চ তন্নিমিত্তঃ জ্ঞানঞ্চ তদ্বিষয়ম্ 

অকামহতত্বং চ নিরতিশয়ৎ যত্র, স এষ হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা, তন্তৈষ আঁননাঃ 

শোত্রিয়েণ অবুজিনেন অকামহতেন চ সর্বতঃ প্রত্যক্ষমূপলভ্যতে । তম্মাদেতানি 

ত্রীণি সাধনামীত্যবগম্যতে । তত্র শ্রোত্রিয়ত্বাবৃজিনত্বে নিয়তে, অকামহতত্বং তু 
উত্রুষাতে, ইতি প্রকষ্টসাধনতা অবগম্যতে তস্ত। অকামহতত্ব-প্রকর্ষ- 

ভশ্চোপলত্যমানঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো ব্রহ্ষণ আনন্দঃ, যস্ত পরমানন্দস্ত মাত্রা 

একদেশঃ “এতন্তৈবানন্বস্তান্তানি ভূতানি 'মাত্রামুপজীবস্তি ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। 

ম এষ আনন্দঃ, যস্ত মাত্রা সমুদ্রীস্তস ইব বিপ্রষঃ প্রবিভ্তক্তা যত্রৈকতাংগতাঃ, 

».স এষ পরমানন্দঃ শ্বাভাবিকঃ, অদ্বৈতাৎ ; আনন্দানন্দিনোশ্চা বিভাগোহত্র | 

১৮৪৩৫ -৮৩৮ | 

ভ্ভাম্মান্মুলীচগ | --বাধু ইহারই ভয়ে প্রবাহিত হইতেছেন, এবং সৃর্ধ্য 

উদিত হইতেছেন। হহাঁরই ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু (স্ব স্ব কার্যে] ধাবিত 

হইতেছেন। [এখানে ধাত ও হৃর্যযা্দির সঙ্গে গণনা করিলে মৃত্যু পঞ্চম হয়, 

এইজন্ত মৃত্যুকে 'পঞ্চম” বলিয়া নির্দেশ করা! হূইয়াছে ]। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ 

নিজেরা বিশেষ গৌরবান্বিত ও গ্রভূশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও যে, ক্লেশকর প্রবহণীদি 

কার্যে যথানিয়মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা একজন শীদনকর্তীর অধীনে 

থাঁকিলেই সম্ভবপর হয়। যেহেতু তাহারা এইরূপ নিয়মিতভাবে স্বতঃগ্রবৃত্ত 

হইতেছেন, সেই হেতু [বুঝা যাইতেছে যে,] তাহাদের ভয়ের কারণীভৃত শাসনকর্তা 

ধর্গ নিশ্চয়ই আছেন। রাজার ভয়ে ভৃত্যগণ যেমন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, 

তেমনি তাহারাও (বায়ু প্রসূতি দেবতাগণও ) যে ব্রন্ষের ভয়ে কার্্যে প্রবৃত্ত 

হন, সেই যে ভয়-ফারণ ব্রদ্ষ, তিনি আনন্দ-স্বরূপ। নেই এই ব্রদ্ষের ম্বরূপতৃত 

আনন্দের এইক্প মীমাংস! অর্থাৎ বিচার হইয়। থাকে। ভাল, আনন্দের সম্বন্ধে 

বিচার বা মীমাঃসার বিষয় কি আছে? হা, বলা হইতেছে - এই ব্রঙ্গানন্দ কি 

ব্যবহারিক আননের ন্ায় বিষয়-বিষয়িভাবঘটিত ? অথবা স্বাভাবিক? এই 

প্রকার বিচাঁরকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে “মীমাংসা” শবটা প্রযুক্ষ হইয়াছে (১) ১ 
এপ ক পপ পপ শশিশিসিশিশিপিপাশি ৮ পি ্পপীপ্পাশীি শীত স্পেস 

স্পাপপীশিস্পী $ 

(১) অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ লোকে, যে আনন অন্থভব করিয়া থাকে, 

ভাহ! বিহল্ব-বিষয়িভাব সন্বন্ধঘটিত, অর্থাৎ ব্যবহারিক আনন্দ স্থলে আত্ম ব| বুদ্ধি 

হয় বিষয়ী, আর বাহ বা আত্তর কোন প্রিয় বন্ধ হয় বিষয় । চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের 

সাহায্যে (বধযীর সহ্ধিত বনখ এ বিষয়ের সম্বন্ধ ছুটে, তখনই আনন্দের আবির্ভাব হইয়। 



অন্ধানল্দবলী ৷ ১৬৩ 

বাহ ও আধ্যাত্মিক বিবিধ সাধন-সীমগ্রীর সাহায্যে উৎপন্ন লৌকিক সেই 

আনন্দই জগতে সর্বাপেক্ষা উত্তম, ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভাব-প্রদর্শনার্থ এখানে যাহার 

নির্দেশ কর! হইতেছে। বস্ততই লোকসিদ্ধ এই আনন্দ দ্বার! বিষক্ব-ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ 

নির্বিষ্নক বুদ্ধিমাত্রগম্য আনন্দকে বুঝা! যাইতে পারা যায় ; কেন না, লৌকিক' 

আনন্দও ব্রন্মীনন্দেরই অংশ। কেবল অবিগ্ভার প্রভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি 

মারুন হওয়ায় এবং অজ্ঞানবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, গ্রাক্তন কম্মবাঁসনাবশে এবং 

মানন্দজনক বিষয়াদির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রক্মাদি জীবগণ নিজ নিজ চ্রানান্- 

সারে অনুভব করে বলিয়াই, ব্যবহার জগতে উহা লৌকিক ও অস্থির বা মণ্তা 

দুপে পরিচিত হয় মান্ধ। অবিগ্যা ও কাম কর্ম প্রভৃতি দো"নর ত্রাস ঘটিগে পর, 

নেই ব্রগানন্দই আবার যথাযোগ্যরূপে মনুষ্য ও গন্ধর্ধ প্রতৃতি ক্রমোতকৃষ্ট জীব- 

গণের নিকট এবং অকামহত (নিষ্ষাম ) বিদ্বান শোত্রিয়ের নিকট উত্তরোত্তর 
শতগুণ উৎকর্ষসম্পন্নরূপে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়। এইরূপে অভিব্াক্তির 
তারতম্য-সীম! হিরণ্যগর্ভে যাইয়া পরিসমাণ্ড হইয়। থাকে । ২ 

অবিস্তাক্কৃত বিষুয়-বিষয়িভাবাপন্ন সঙ্গন্ধবিভাগ অপনোদিত হইলে পর, 

বিস্তা-প্রভাবে তখন পরিপূর্ণ (তারতগ্যরহিত ) এক অদ্ধিতীয় স্বাভাবিক 

আনন্দ আবিভূতি হইয়। থাকে,_এই বিষয়টা বুঝাইবার উদ্দেস্তে বলিতেছেন-_ 
যে লোক যুবা_ প্রথম বয়স্থ্, যুবার মধ্যেও কেহ কেহ অসাধুস্বভাব তই 

পারে; এই জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন_ শুধু যবা নহে-_সাধু বুখা অর্থাৎ 

সষ্ভাবসম্পন্ন যুঝ1, অথচ অধ্যায়ক-_বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ 9 আশিই অর্থাৎ শান 

সমর্থ, এবং দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, এই প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনসম্পন্ন যে লোক, তাহার 
যদি উপভেগ-সাধন ধনসম্পর্দে এবং এ্হিক ও পারলৌকিক রুর্ব-সাধনে পরিপূর্ণ 

£ই সমস্ত পৃথিবীমণ্ডয় করায়ন্ত হয়, অর্থাৎ সে লোক যদি এরূপ এঁহিক ও পার- 

লৌকিক ভোগসাধন ও কর্মমসাধন সম্পন্ন সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি-_রাজ! হয়। 

শপ পপ সাপ রর পপ তিতিভি 

থাকে । যতক্ষণ প্রিয় বন্ধটী আত্মার বিষয় নাহয়, ততক্ষণ কিছুষ্তেই আনন্দের 

অভিব্যক্তি হয় না, বা হইতে পারে না; কাজেই আমাদের আনন! ক্িয়'বিষয়িভাব- 

স্বন্ধপভূত। ব্রদ্ধানন্দও বদি সেইকসপই হয়, তবে নিশ্চয়ই উহা অনিত্য হইবে, 

অনিত্য বস্তমাত্রই পরিচ্ছিক্ন ও ছুঃখগ্রদ? নুতরাং তাহ! কখনও বিবেকিজনের 

প্রার্ঘনীয় হইতে পারে ন। 



১৬৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ, | 

তাহা হইলে, সেরূপ লোকের যে আনন্দ, তাহাই মানুষ আনন, অর্থাৎ ১হুষ্যগাণব 

পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এক আনন্দ [ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ]। মনুষ্যসম্পর্কিত 

সেই যে আননের শতগুণ, তাহাই মনুষ্যগন্ধর্বগণের পক্ষে এক আনন্দ, অর্থাৎ 
মানুষের পূর্ণ আনন্দ অপেক্ষা শতগুণ অধিক আনন্দ হইতেছে মন্ধুষ্যগন্ধর্বগণের | 

যাহারা মনুষ্য হইয়াঁও কর্ম ও বিগ্াবিশেষের ফলে গন্ধব্বত্ব লাভ করিঃাছেন, 

তাহারাই মনুষ্য-গন্ববর্ব নামে অভিহিত। তাহারা অন্তধ্ণান (অনৃষ্ত হওয়া) 
প্রভৃতি কার্য্যের অনুকূল বিশেষ শক্তিসম্পন্ন এবং হুস্ম দেহেক্জিয়াদিবিশিষ্ট হওয়ায় 
তাহাদের বাধাবিঘ্ব খুবই কম; অধিকন্ত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ-প্রতিকারের শত্তিও 
তাহার্দের যথেষ্ট। সেইঈ কারণে অপ্রতিহতভাবে প্রতিকার-সামর্থা থাকায় সেই 

মন্ুষ্যগন্ধর্র্বগণের চিত্তপ্রসম্নতা হওয়া! খুবই সন্তবপর। চিনত্তপ্রসন্নতার প্রাচ্্ধা 
নিবন্ধন তাহাদের বিশেষভাবে স্ুখাভিব্যক্তিও সম্ভবপর হয়। এইরূপ 

চিত্তপ্রসন্নতার উৎকর্ষানুসারে পূর্ব পূর্বব অবস্থা ( মনুষ্য গন্ধব্বাদি অবস্থা ) অপেক্ষা 
পরবর্তী অবস্থায় শতগুণে অধিক আননের উৎকর্ষ উপপন্ন হইতেছে । ৩ 

প্রথমে যে, “অকামহতত্ব বলা, হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্ত এই যে, যাহার! 

শ্রোত্রিয় (১), তাহার! স্বভাবতই মনুষ্য.ভোগে কামনারহিত ; সুতরাং তাহাদের 
আনন স্বতই অত্যন্ত অধিক--সর্ধ পৃথিবীশ্বর সার্বাভৌমের আনন্দ অপেক্ষাও কম 

নছে। এখন তাহাদের আনন্দকে যাঁদি সার্ধভৌমের আনন্দের সহিত সমান 
করা হয়, তাহ! হইলে বড়ই অসঙ্গত কর! হয়; এই কারণে প্রথমে 'অকায়হুত। 

শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ কর! হয় নাই । বিশেষতঃ “সাধু যুবা ও 'অধ্যায়ক* শব দ্বারা 
তৎসহচর শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবুজিনত্বেরও গ্রহণ করাই হইয়াছে। ইহার পরেও সর্বত্র 

 ছুইটা ধর্দের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । [সকাম পুরুষের পক্ষে] তোগ্য বিষয়ের উৎ 
কর্ষ ও অপকর্ষ অনুসারে স্ুখেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়! থাকে, [ কিন্তু কামন! 

রহিত পুরুষের পক্ষে স্থখের সেরূপ উৎকর্ষাপকর্ষ হয় না)] এই জন্তই শ্রোত্রিয়কে 

(১) শ্রাত্রিয়ের লক্ষণ-_ 
“একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড় ভিরঙ্গৈরধীত্য বা। 
বট্কশ্মনিরতে! বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ে। নাম ধর্মবিৎ ॥" 

অর্থাৎ যিনি নিজে যে বেদশাখী, সেই বেদশাখাটা কল্পকৃত্রের সহিত কিংবা ছয়টা 
বেদাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করি! ত্রাক্মণোচিত যজনাদি বট্কর্খে নিরত থাকেন, তাদৃশ 
ধর্শনঞ ত্রাঙ্ণ প্রোত্রিয় নামে বিখ্যাত । 



ব্রহ্মানন্দবল্লী | ১১৫ 

'অকামহুত' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অকামহত শ্রোত্রিয়ের 
সুখোৎকর্ষ শতগুণে অধিক দেখিতে পাওয়া ষায়; এইজন্। 'অকামহতত্ব যে, 

পরমানন্দ লাভের প্র উপায়, তদ্বিধনার্থ এখানে 'অকামহত” বিশেষণ প্রদত্ত 

হইয়াছে । ভাষ্যের অপরাঁপর অংশ প্রায় ব্যাখ্যাতই আছে। ৪ 

যাহারা! জাতিতেই গন্ধরর্, তাহারা দেবগন্ধর্ব। “চিবলোক-লোকানাং, 

( চিরস্থায়ী লোকবাদী ) কথাটা পিতৃগণের বিশেষণ। যে গিতৃগণের বসতিস্থান 

চিরকালম্থায়ী (অল্লক(লস্থায়ী নহে, তাহারা চিরলোক লোক । “আজান, 

অর্থ দ্বেবলোক। সেই আজানে উৎপন্ন দেবতাগণ আজ।নজ, যাহার! স্থৃতিশাস্- 

বিহিত কর্মফলে দেবস্থ(নে “স্বর্গে ' জন্মিয়াছেন। যাহারা উপাসনারহিত 

. কেবলই বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দ্বার! দেবত প্রাপ্ত হইটাচছন, তাহারা 

কর্মদেব নামে অভিহিত। “দেব শবে তেত্রিশসংখ্যক হবির্ভোজী ( যজ্ঞভাগ- 

ভোজী ) বুঝিতে হইবে। (১) ইন্দ্র হইলেন, তাহাদের অধিপতি; বৃহস্পতি 

তাহার আচার্য্য । প্রজাপতি অর্থ সমষ্টিব্ট্টিরপী ব্রঙ্গা তিনি সমস্ত 

সংসারমণ্লব্যাপী,'ও ত্রিলোক-শরীরধারী । ৫ 
পূর্বোক্ত নানাবিধ আনন্দরাশি যেখানে একত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ একটা বলিয়া 

পরিগণিত ইয়, এবং যেখানে সেই আনন্দের হেতুভূত ধর্, আননটবিষয়ক জ্ঞান ও 

অকামহতত্ব গুণ সর্বাপেক্ষ। অধিক, তিনিই হিরণ্যগর্ভনামক ব্রঙ্গ। নিষ্পাপ, 
স্বকামহত ও শ্রোত্রিয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভের সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া! থাকেন। 

অতএব বুঝা যাইতেছে যে. শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব (নিষ্পাপত্ব) ও অকামহতত্ব, এই 

তিনটা উক্ত আনন্দ-সাক্ষাৎকারের উপায়। তন্মধ্যে শ্রোত্রিযত্ব ও অবু্জিনত্ব ধর্শ- 
সমনিয্বত, অর্থাৎ শ্রোত্রিয় হটলেই তাঁহাকে অবৃজিন হইতে 'হয় ; সুতরাং এই ছুইটা 
ধর্ম সহচর ; কিন্তু অকামহতত্ব ধর্মী উৎকর্ষদাধক মাত্র; সুতরাং উক্ত উপায়ওয়ের 
মধ্যে অকামহতদ্ব ধর্মের উৎকর্ষ প্রতীত হইতেছে। সেই অকামহতত্ব ধর্শের 
উৎকর্ষের ফলে শ্রোত্রিয়কর্তৃক উপলন্ধ বা প্রত্যক্ষীকৃত ষে হ্রিণ্যগর্ভের আনন্দ, 
তাহা ও আবার 'অন্তা্ ভূতগণ এই আনন্দেরই মাত্র! (অংশমাত্র) উপভোগ করে” 

(১) এখানে তিন রকম দেবতার কথা বলা আছে্কর্খ্রদেব, আজানদেব ও 

দেব। এইজন্ত কর্ম্মদেব ও আজানদেবের পৃথক পরিচয় দিয়া শেষে দেবশৰো স্বাভাবিক 
দেবতার গ্রহণ কর! হইয়াছে । দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ; তাহাদের *নাম__বন্ুগণ 
আট; কত এগার: আদিত্য ঘাদশ; ইন্জ ও প্রজাপতি । 



১৬৬ তৈত্তিরীফোপনিষদ্। 

এই শ্রতিবাক্যান্ুুসারে, যে পরমানন্দের মাত্রা বা একদেশ | বলিয়া গণ্য ] হয়, 

সেই এই আনন্দ, যাহার মাত্রাসমূহ সমুদ্রের জলবিন্দুঘম ইতন্ততঃ বিক্ষিগ্তভাবে 
যেখানে যাইয়া এক হইয়! যায়, তাহাই সেই স্বভাবসিদ্ধ পরমাননা। কারণ, 

সেখানে আর ব্ৈতসন্বদ্ধ নাই। এখানে আনন্দ ও আনন্দবিশিষ্টের অবিভাগ 
বিবক্ষিত হইয়াছে । ১-৪॥%৫-৩৮। 

তনব্রলীঠি। অথেদ|নীং মীমাংসাফলমুপদংহ্রিয়তে 'ফশ্চায়ম্, ইত্যাদিন। 
[যঃ খলু আকাশাদি কার্য প্রপঞ্চৎ স্যর তদেবাহু প্রাবিশৎ )] সঃ যঃ ( প্রসিদ্ধঃ ৷ 

৮ (অপি) ময়ং (শ্বন্নং প্রকাখমানঃ ) পুরুষে ( পঞ্চকোঁষাক্সকে ১ [ বন্ধপুচ্ছত্তেন 

উন্ত'£], যঃ ( বিহ্ষাম অপরোগ্ষঃ) চ : অপি) অসৌ। অন্বদ্বিধ।নাং পরোক্ষঃ 

মাদ্দিত্যে (আদিত্যমগ্ুলে )। লঃ যঃ (পরোক্ষাপরোক্ষরূপঃ ) এক: ! পুরুষে 

আদিত্যে চ বর্থমানোহপি বাস্তবভেদরহিতঃ ) ) সঃ যঃ (যঃ কশ্চন লে।কঃ ) 

এবধবিদ্ (আদিত্যে পুরুষে চ বর্তমানমানন্দম্ অভেদেন জানন্ সন্ ) অক্মাৎ 

লোকাৎ (পৃথিব্যা:) প্রেত্য ( আত্মানং পরাবৃত্য ; অথবা মৃত ইব অভিলাষশূণ্ঠ: 

সন্) এতৎ অন্লময়ম্ অন্নবিকারাত্মকং ) আম্মানৎ ( আত্মত্বেনোপরুল্পিতং ) উপসং- 

ক্রামতি (সর্ব স্থুলভূতৎ অশ্নময়ং আত্মানং পশ্যতি ) তথা মনোময়ম আত্মানং 
উপসংক্রামতি তথ! এতম্ আনন্দময়ম্ আত্ম[নং উপসংক্রামতি। (অথ সর্বাত্মত্ 

জ্ঞানেনানন্দময়ৎ বন্ধ প্রাপ্পোীতীতি ভাবঃ ]॥ ৫। ৩৯। 

সুতনাস্যুল।দি। [যিনি আকাশাদি বস্তনিচয় সৃষ্টিপুর্্বক" 

তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ], সেই যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষাত্মক 

আনন্দ, যিনি পুরুষে অর্থাৎ পঞ্চকোষাত্মক দেহমধ্যে ব্রদ্ধক্ঘরূপে উক্ত 

হইয়াছেন, এবং যিনি আদিত্যমগ্ুলে প্রকাশময়রূপে বিদ্মান 

আছেন; সেই উভয়ই এক--অভিনস্বরূপ। যে কোন লোক এইরূপ 

অভেদজ্ঞান লাভ করত এই ভোগরাজ্য হইতে আপনাকে ফিরাইয়া 
লইতে পারেনু,_ মৃতব্যক্তি যেমন থাকিয়াও অভিলাধরহিত থাকে; 

তেমনি নিম্পৃহ হইতে পারেন ; তিনি তাহার ফলে এই ( পূর্বেবাক্ত ] 
অন্নময় আত্মাকে লাভ করেন, অর্থাৎ অপ্পময় দেহপিণ্ডের অতিরিক্ত 
বন্তই দর্শন করেন না।.এইরূপ যিনি এই প্রাণময় আত্মাকে লাভ 
করেন; এই মনোময় আত্মাকে লাভ .করেন। এই বিজ্ঞানময় 
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আত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করেন। 

অভিপ্রায় এই যে, তিনি উক্তপ্রকার অভেদজ্ঞানের ফলে পঞ্চকোশ- 
ক্রমে অভয় ব্রহ্মানান্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ॥ ৫। ৩৯ ॥. 

ইতি অষ্টমান্ববাক ব্যাখ্যা ॥ ৮ ॥ 

স্পাশঃল্র ভডা্যস্ম।- তদেতন্নীমাংসাফলমুপদংহ্থিয়তে _স যশ্চায়ৎ পুরুষ 

ইতি। যঃ গুহায়াৎ নিহিতঃ পরমে ব্যে'গ়্ি আকাশাদি কার্য্যৎ স্পা অক্নময়াস্তং, 

তদেবানুপ্রবিষ্টঃ, স ষ ইতি নিশ্টীয়তে! কোহসৌ ? অযুং পুবধে যশ্চাসাবাদিত্যে 

যঃ পরমানন্দঃ শ্রোত্রিয়প্রত্যক্ষো নিদ্দিষ্ট, বন্তৈকদেশৎ ব্রঙ্ধাদীনি ভূতাঁনি 
স্বখাহ্ণঁণ্যুপজীবস্তি, স বশ্চাসাবাদিতো ইতি নিপ্দিষ্তাতি। স একঃ ' ভিন্নগ্রদেশস্- 
ঘটাকাশাকাশৈকত্ববৎ ৷ ১ 

নন তন্নিদ্দোশে, স যশ্চায়ং পুরুষ ইতাবিশেষতোহ্ধাত্মৎ ন যক্তো! নিদ্দেশঃ) 

ষশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষগ্রিতি তু যক্তঃ) প্রনিদ্ধত্বাৎ' ন; পরাধিকারাৎ। পরে! 

হাস্থাত্রাধিকৃতঃ ,“অনৃষ্ঠেইনা্বে” “ভীধষাম্মাঘাতঃ পৰতে' “সৈষানন্দন্ত মীমাংসা” 
ইতি। ন হাকম্মাদ-গ্রকাতো ঘৃক্তো নির্ধে্ম্ ; পরমাত্মবিজ্ঞানং চ বিবক্ষিতৃম্ | 

তম্মাৎ পর এব নির্দিতে সএক ইতি ২ 

নন্বানন্দস্ত মীমাংসা প্রকৃত, তশ্ত। অপি ফলমুপসংহর্তব্যম। অভিন্নঃ স্বাভাবিকঃ 

মোনন্দঃ পরমাত্তবৈ, ন বিষয়বিষয়িসম্বন্ধজনিত ইতি । নন্ু তদন্রূপ এবায়ং 

নির্দেশঃ -"স যন্টায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিতো, স একঃ” ইতি ভিম্নাধিকরণস্ত' 

বিশেষোপমর্দেন | নন্বেবমপ্যাদিত্যবিশেষগ্রহণমনর্থকম্। ন অনর্থকম্ ; উৎকর্ষাপ- 

কর্যাপোহার্থত্বাৎ। দ্বৈতন্ত হি যো! মৃত্তীমূর্তলক্ষণন্ত পর উঠকর্ষঃ সবিত্রভ্যন্তর্গতঃ, স 
চে পুরুষগতবিণেষোপমর্দেন পরমাননামগেক্ষ্য মো ভবতি, ন কশ্চিছুৎকর্ষোহপ- 

কার্ষো বা তাং গতিং গতন্তেত্যভয়ং প্রতিষ্টাৎ বিন্দতে ইত্যুগ্পপন্নম্। ৩ 
অন্তি নান্তীতানু প্রন! ব্যাখ্যাতঃ । কাধ্যরসলাভ-প্রাণনা ভয় প্রতিষ্টাভয়- 

দশনোপপত্তিভ্যোহ্ন্তযেব তদাকাশাদিকারণৎ ব্রদ্ধ ইত্যপাকৃত? অন্ুপ্রশ্ন একঃ) 

বন্যা প্রন্নৌ বিশভ্বদবিছুধোঃ ব্রন্গপ্রাপতযপরাপ্তিবিষয়ৌ । তত্র বিদ্বান সমস্ত 
 ন সমগ্ুত ইত্যনুপ্রশ্োহত্ত্যঃ) তদপাকরণায়োচ্যতে। মধ্যমোহমুপ্শ্নঃ অ্ত্যাপ- 
করণাদেব অপাকৃত ইতি তদপাকরণায় ন যতাতে। * 

সযঃ কশ্চিং এবং ষথোক্তং ত্রহ্ম উৎস্থজ্যোৎকর্ষাপকর্ষমক্বৈতং সত্যং 
জ্ঞানমনস্তমন্তীত্যেবং বেতীতি এবংবিৎ; এনংশবস্ত গ্রকৃতপরামর্শীর্ঘস্বাৎ। 
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স কিম্? অস্মাপ্লোকাৎ প্রেত্য - দৃষ্টাদৃষ্টেটবিষয়সমুদয়ে হি অয়ং লোকঃ, 
তক্মাদম্মাল্লে।কাৎ প্রেত্য প্রত্যাবৃত্য নিরপেক্ষ] তৃত্বা এতং যথাব্যাখ্যাতং 
অনময়মাস্বানমুপসংক্রামতি-বিষয়জাতৎ অন্রময়াৎ পিগাম্নে! ব্যতিরিক্তং ন 
পশ্তুতি, সব্বং স্থপভূতমন্ননয়ম। ্মানৎ পশ্ততীত্যর্থঃ | ততঃ অভ্যন্তরমেতৎ প্রাণময়ং 
সর্বান্নময়াত্মস্থমবিভক্তম। অখৈতং মনোময়ং শিজ্ঞানময়মানন্দময়মাত্মানমুপ- 
সংক্রামতি। অথাদৃশ্তেনা[স্মাইনিরুক্রেইনিলয়নে অভয়ৎ প্রতিষ্ঠাৎ বিন্দতে । ৫ 

তত্রৈতচ্চিন্ত্ম_-কোয়মেবধবিৎ, কথং বা সংক্রামতি; কিং পরশ্মাদা- 
আ্মনোহগ্তঃ সংক্রমণকর্ত। প্রবিভক্ক:, টত সএবেতি। কিং ততঃ? য্ন্তঃ) 
স্তাৎ শ্রুতিবিরোধঃ_'তংস্থষ্টা! তদেবানু প্রাবিশখ, 'আন্তোসাবন্তোহিহমন্মীতি। ন 
সবেদ' “একমেবাদ্ধিতীয়ং “তত্বমপি' ইতি। অথ স এব আানন্দময়মাআানমুপ- 
সংক্রামতীতি ; কর্ম কর্তৃত্নুপপত্তিঃ ৷ পরক্তৈব চ সংসারিত্বং পরাভ:বা ব1। 
যহাভয়থা প্রাণ্ডে। দোষো ন পরিহ্তূং শক্যত ইতি ব্যর্থা চিন্তা । অথ অগ্ততরন্মিন্ 
পক্ষে দোষাপ্রাপ্ডিঃ, তৃতীয়ে ব! পক্ষে অছৃষ্টে, স এব শান্ত্রার্থ ইতি ব্য্থৈব চিন্তা) 
ন, তন্নি্বারপারথত্বাং। সত্যৎ প্রাপ্তো দোষো, ন শক্যঃ পরিংর্ভূমন্ততরন্মিন্ . 
তৃতীয়ে খু পক্ষে অহুষ্টে অবধূতে ব্যর্থ। চিন্তা স্তাৎ নতু পোঙ্বধৃতঃ, ইতি 
তদবধা রণ্থত্বাদর্থবতোবৈষ! চিন্ত!। সত্যমর্থবতী চিন্তা, শান্ত্ার্থাবধারণার্থবাৎ। 
চিন্তয়সি চ ত্বং নতু নির্ণেষ্যসি | কিং ন নির্ধশেতব্যমিতিবেদবচনৎ ? ন) কথং 
তহি? বহুপ্রতিপক্ষত্বাৎ; একত্ববাদী ত্বৎ ব্দাথপরত্বাৎ ; বহবেো হি নানাত্ম 
বাদিনো বেদবাহাঃ ত্বংপতিপক্ষাঃ ; অতো! মমাশঙ্কা ন নিরণেধ্যসীতি। এতদেৰ 
মে স্বপ্তযয়নং_যন্সামেকযোগিনমনে কযোগিবহুপ্রতিপক্ষমাথ | অতে; জেষ্যামি 
সর্ধান আরভে চ চিন্তাম্। ৬ 

স এব তু স্তাৎ, তত্তাবপ্ত বিবক্ষিতত্বাৎ। তঘিজ্ঞানেন পরমাত্মভাবো হি 
অন্্র বিবক্ষিতঃ -'বরক্মবিদাপ্রোতি পরং' ইতি। নহি অন্তত্ত অগ্তভাবাপত্তিরুপ- 
পন্ততে। নম্থু ত্তাপি তন্তাবাপত্তিরন্থপপন্লৈব ৷ ন, অবিস্ক:ক হানাস্মপোহার্ঘ, 
ত্বাৎ। বা হি ব্রদ্ষবিহযা স্বাত্মপ্রপ্ডিরপদিহাতে, সা অবিস্তারুতন্ত অপ্রাদি- 
বিশেষাত্বনঃ আত্মত্বেনাধ্যারোপিতস্ত অনাত্মনঃ “অপোহীর্ঘ। | কথমেবমর্থতা . 
অবগমাতে? বিভামাত্রোপদেশাৎ। বিস্লারাশ্চ দৃষ্ং কার্ধ্য অবিস্তানিবৃত্তি ) 
তচ্চেহ িস্তা মামাত প্রাপডো সাধনমূপদিস্ততে। মার্গবিজ্ঞানোপদেশবদদিতি চেৎ, 
তদাত্মত্ে বিভামাত্রসাধনোপদেশোইহেতুঃ। কল্তাৎ? দেশাস্তরগ্রার্তো মার্স, 

বিজ্ঞানোপদেশদর্শনাৎ। নহি গ্রাম এব গঞ্ডেতি চেৎ, ন; বৈধর্ঘ্যাৎ । তত্র ছি 
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গ্রামবিষয়ং নোপদিস্ততে, তপরাপ্তিমাগ বিষয়মেবোপদিস্ততে বিজ্ঞানৎ) ন 

তথেহ ব্রহ্মবিজ্ঞ(নব্যতিরেকেণ সাধনান্তরবিষয়ৎ বিজ্ঞানমুপদিহ্তাতে ॥৭ 

উক্তকর্্াদি-সাধনাপেক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানৎ পরপ্রাপ্তো৷ সাধনমিতি চে, ন) 

নিত্যত্বান্মোক্ষস্তেত্য।দিন! প্রত্যুক্ততবাৎ। শ্রুতিশ্চ 'তৎ স্থ্1 তদেবানুপ্রাবিশৎ' 

ইতি কাধ্যস্ত তদাত্মত্বং দর্শয়তি.. অভয়-প্রতিষ্টোপপত্রেশ্চ। যদি বিস্তাবান্ 
স্বাখনোহন্ৎ ন পশ্ততি, ততঃ অভয়ং প্রতিষ্ঠাৎ বিন্দত ইতি স্তাৎ, ভয়হেতোঃ পরস্ত 
অন্তন্ত অভাবাৎ : অন্তন্ত চ অবিস্তাকৃতত্বে বিদ্যা অবস্তত্বদর্শনোপপত্তিঃ ; ) 

তদ্ধি দ্বিতীয়ত চন্্রস্ত অসবমূ, যতৈমিরিকেণ চ্ুম্বতা ন গৃহতে ) নৈবং ন" 
গৃহাতে ইতি চেৎ, ন ; সুযুণ্ডসমাহিতয়োরগ্রহণাৎ। ৮ 

নুযুণ্ডেহগ্রহণমন্তাসক্তবদিতি চেৎ, ন; সর্বাগ্রহণাৎ। জাগ্রৎস্বগ্নয়ো রন্তন্ত * 

গ্রহণাৎ সত্বমবেতি চে, ন) অবিদ্ারতত্বাৎ জাগ্রস্বপ্রয়োঃ ; যদন্ত গ্রহণং 

জাগ্রতন্বপ্রয়োঃ, তদবিদ্কারুতম্, বি্তাতাবে অভাবাৎ। গ্লুপ্তে অগ্রহণমপি 
অবিষ্ভাককৃতমিতি চে, ন। স্বাভাবিকত্বাৎ। দ্রব্যস্ত হি তর্মবিক্রিয়া, পরানপেক্ষ- * 
ত্বাৎ; বিক্রিয়।, ন তথম, পরাপেক্ষত্বাৎ। নহি কারকাপেক্ষং বস্তনত্তত্বং; 
সতো৷ বিশেষঃ কারকাপেক্ষ,' বিশেষস্ঠ বিক্রিয়1 জা গ্রৎত্বপগ্নয়োশ্চ গ্রহণম্ 
বিশেষঃ | যদ্ধি যন্ত নান্তাপেক্ষং স্বরূপং, তৎ তস্ত তত্বম্) যদন্তাপেক্ষং, ন তৎণ 

তব্ম। অন্তাভাবে অভাবাৎ, তক্মাৎ স্বাভাবিকত্বাৎ জাগ্রস্বপ্রব্ং ন 
সযুপ্তে বিশেষঃ | যেষাৎ পুনরীশ্বরোহন্ত আত্মনঃ, কার্ধযঞ্চ অন্তৎ, তেষাং + 
ভয়ানিবৃত্তিঃ, ভয়ন্ত অন্তনিমিত্তত্বাৎ ; সতশ্চ অনন্ত আত্মহানানুপপত্তিঃ | ৯ 

নচ অদত আত্মলাতঃ। সাপেক্ষস্ত অন্তস্ত ভয়হেতুত্বমিতি চে, ন ; তন্তাপি 

তুল্যত্বাৎ। যদ্ধন্মাস্ম্থলহায়ীভূতৎ নিত্যমনিত্যৎ বা নিমিজ্তমপেক্ষ্য অন্তত্তয়কারণং 

সাং, তন্ত।পি তথাতৃতস্ত আত্মহানাতা বাৎ ভয়ানিবৃত্তিঃ, আত্মহানে বা সদসতো-+ 
রিতরেতরাপতৌ সর্বক্ত অনাশ্বাস এব। একত্বপক্ষে পুনঃ সনিমিতস্ত সংসারস্ত 
অবিস্তাকল্পিতত্বাদদোষঃ | তৈমিরিকনৃটন্ত হি দ্বিতীয়চন্র ন আত্মলাভো নাশো 
বা অন্তি। বিভ্তাবিদ্তয়ো; তব্র্মত্বমিতি চেৎ, ন; প্রত্যক্ষত্বাৎ | বিবেকাবিবেবো 
রূপাদিবৎ প্্রত্যঙ্ষাবুপলত্যেতে অস্তঃকরণন্থৌ। নহি রূপন্ত প্রতক্ষস্ত সতো 
ধরব, ।১ 

অবিস্তা চ ্বান্ুভবেন রগ্যতে _-মুড়োইহং অবিবিক্ৎ মম বিজ্ঞানদ্ ইতি। 
তথ বিস্তাবিবেকোহহুত্য়তে। উপদিশস্তি চ অন্ঠেত্য আঘনো বিভ্তাং বুধাঃ | 
তথা চ অগ্তে অবধারয়স্তি। তন্থাক্লামনূপপক্ষত্তৈব বিস্যাবিদ্ে নামরূপেচ ; ন 



১৭৪ তৈত্তিবীয়োপনিষদ্। 

আত্মধন্মো ) 'নামরূপয়োনির্বহিতা! তে যাস্তরা তত্বদ্ধ' ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। তে চ 
পুননণামরূপে সবিতর্যযহোরাজে ইব কল্পিতে ; ন পরমার্থতো বিদ্কমানে। অভেদে 
“এতমানন্দময়মাত্মানমুপনংক্রামতি, ইতি কর্মমকর্তৃত্বান্ুপপত্তিরিতি চেৎ,ন; বিজ্ঞান- 

মাত্রত্বাৎ সংক্রমণন্ত। ন জলৃকাদিবৎ সংক্রমণমিহোঁপদিস্তুতে ; কিং তহি? 
বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রতেরর্৫থঃ 1১১ 

নন্থ মুখ্যমেব সংক্রমণং শ্রয়তে-_উপসংক্রামতীতি ইতি চেৎ) ন, অল্লময়ে 
আদর্শনাৎ। নহি অন্নময়মুপসংক্রামতঃ বাহাদম্বাং লোকাৎ জলুকাবৎ 

সক্রামণং দুশ্ততে, অন্তথা বঝ। মনোময়স্ত বহিনির্গতন্ত বিজ্ঞানময়স্ত 

ব৷ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত্যা আত্মসঙক্রমণমিতি চেৎ, ন? স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। 

অন্তোহম্নময়মুপসঙক্রামতীতি প্রকৃত্য মনোময়ে। বিজ্ঞানময়ো বা স্বাজ্থানমে- 
বোপসঙক্রামতীতি বিরোধঃ স্তাৎ। তথা ন আননময়ন্তাআ্বসঙ ক্রমণমুপ- 
পদ্যতে। তন্মান্ন প্রাপ্তিঃ সঙক্রমণৎ, নাপি অন্নময়াদীনামন্ততমকর্তৃকৎ। 

পারিশেষ্যাদঃময়াগ্ভানন্দময়াস্তাত্বব্যতিরিক্তকর্তকং জ্ঞানমাত্রঞ্থ সঙক্রমণমুপ- 

পদ্তে । জ্ঞ।নমাত্রত্বে চাঁনন্দময়াস্তঃস্থত্তৈব র্ধাস্তরস্ত আকাশাগ্ন্ময়াস্তৎ কার্ধ্যং 

ষ্টাট অনুপ্রবিষ্টন্ত হৃদয়গুহাভিসম্বন্থাৎ অনম্য়াদিষনাত্মস্থ আত্মবিভ্রমঃ সঙ. 

ক্রমণাত্মক(বিবেকজ্তানোৎপত্ত্যা বিনশ্তুতি। তদেতন্সিল্নবিস্তাবিভ্রমনাশে সঙ.ক্রমণ- 
শব্উপচর্যযতে ) ন হান্তযথ। সর্বগতস্তাত্মনঃ সঙক্রমণমুপপদ্ততে। বন্বস্তরাভাবাচ্চ। 

ন চস্বাত্বন এব সংক্রমণম্ 7) ন হি জলুক। আত্মানমেব সংক্রামতি | তন্মাৎ সত্যং 
জ্ঞানমনগ্তং ব্রন্গেতি যথোক্তলক্ষণাত্মপ্রতিপত্তার্থমেব বহছুভবন-সর্গপ্রবেশ-রস- 

লাভ।ভয়সংক্রমণাদি পরিকল্পাতে ব্রহ্ধণি সর্বব্যবহারবিষয়ে ; ন তু পরমার্থতো 
নির্বিকল্পে ব্রহ্ধণি কশ্চিদপি বিকল্প উপপদ্ভতে । তম্তেং নির্কিকল্পমাত্মানমেবং 

ক্রমেণোৌপসংক্রমা বিদিত্ব] ন বিভেঙি কুতশ্চন অভয়ং প্রতিঠাৎ বিন্দত ইত্যে- 
তন্থিরর্ষেপি এষ প্লৌকো ভবতি। সর্বস্বান্ত প্রকরণন্তানন্নবল্লার্ঘস্ত সঙ্ঞেপতঃ 
প্রকাশনায়ৈষ মন্ত্রো ভবতি ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥ 

* ইতি ব্রহ্মানন্দবল্যাম্ অষ্টমান্বাকভাষ্যম্ ॥ ৮ ॥ 

ভ্াম্যান্ুনীচ্দ এখন উক্ত মীমাংপাফলের উপসংহার করা 

হইতেছে, অর্থাৎ পূর্বে যে আনন্দের মীমাংসা প্রদশিত হইয়াছে, এখন 
উপসংহাবুচ্ছলে তাহারই প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে ।--স: যঃ চায়ং পুরুয়ে+ 
ইত্যাদি। 

পরন ব্োমরূপ হদয়গুহায় অবস্থিত ধিনি, আকাশ হইতে অন্ময় কে।ষ 



ত্রচ্মানন্দবল্পী ৷ ১৭১ 

পর্য্যন্ত সমস্ত কাধ্যরাশি স্থ্টি করিয়৷ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই এখানে 

'সঃ যঃ, কথায় উল্লিখিত হইয়াছেন বুঝা যাইতেছে। 
ইনি কে? যিনি পুরুষে (জীবদেহে ) অয়ং-_ প্রত্যক্ষরূপে, এবং যিল্গি 

আদিত্যমধ্যে অসৌ'_-পরোক্ষ ব! ব্যবহিতরূপে শ্রোত্রিয়গ্রাহ পরমানন্দরূপে 

নির্দিষ্ট হন, এবং স্থুখভোগী দেবতাগণ যাহার একাংশমাত্র উপভোগ করিয়া 

থাকেন। [ বুঝিতে হইবে, ] তিনি এক,_ভিন্ন ভিন্ন স্থানবর্তী বিভিন্ন 

ঘটগত আকাশ যেমন মূলতঃ 'এক, তেমনি এই দেছে ও আদিত্যে অবস্থিত 
সেই পরমানন্দও স্বরূপতঃ এক - অভিন্ন বস্তু । ১ 

ভাল কথা, যদ্দি আদিত্যমণ্ডলস্থ আত্মার সহিত দেহাধিষ্ঠিত আত্মার এক 

নির্দেশ করাই অভিগ্রেত হয়, তাহা হইলে, "সঃ যশ্চায়ং পুরুষে এইরূপ 

সাধারণভাবে দেহসন্বন্ধ নির্দেণ করা ত যুক্তিসঙ্গত হয় নাই ; বরং বিশেষভাবে 

যেশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ” বলাই সঙ্গত হইত; উহাই শ্রুতিগ্রসিদ্ধ। (১) না, 

এখানে সে কথা সঙ্গত হয় ন।; কারণ, ইহা পরমাত্ম-সম্পক্কিত কথা; 

পূর্বোক্ত “অৃষ্টে অনায্বয ও 'ভীম্বাম্মাৎ বাতঃ পবতে” ইত্যাদি বাক্ম্থ 
পরমাত্মাই এখানে অধিকৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ এখানে সেই প্রস্তাবিত পরমাত্মার 

কথাই বলা হইতেছে; নচেৎ, হঠাৎ মধ্যস্থলে একট! অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের 

অবতারণা করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। বস্তুতঃ পরমাত্ম-বিজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত 

»*_ শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। অতএব সেই পরমাত্বাই এখানে উভয়স্থলে এক 

বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছেন (অন্ত নহে )। ২ 
১০ 

(১) তাৎপর্যয--আদিত্যমগ্ুলে অধিঠিত আত্মা, আর এই স্থুলদেহমধ্যগত 

আত্ম, এতছুভয়ের এঁক্য প্রতিপাদন করাই ষদ্দি এই শ্র্থতির অভিপ্রেত হইত, তাহা 

হইলে এখানে বলা উচিত ছিল_-''ন যশ্ায়ং পুরুষে, বশ্চাসো দক্ষিণে অক্ষণ, 

( অক্ষিণি )" ইতি। তাহা হইলেই অন্ত শ্রুতির সহিত সামগ্রস্ত রক্ষা পাইত। কেননা, 
অন্ত শরুতিতে এইরূপই আছে__'য এব এতন্মিন্ মগ্ুলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষণ, 
পুরুষ” ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ চক্ষুস্থিত পুরুষের সহিতই আদিত্য পুরুষের এক্য প্রদশিত 

হইয়াছে । অতএব সাধারণভাবে দেহাধিঠিত পুরুষকে আদিত্য পুরুষের সহিত এক 

বায় শ্রুতিপ্রদিদ্ধির বিরোধ হইতেছে । তহুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না, 

বিরোধ ঘটে নাই ; কারণ, সেখানে প্রর্বপ এঁকা অবলগ্বন করিয়। উপাসনা মাত্র বিহিত 
হটয়াছে। অন্ত স্বানেও উপাসনার অভিপ্রায়ে এ ভাবেই নির্দেশ কতা হইয়াছে। 

এখানে কিন্তু উপাসনার কথা মোটেই নাই; তাই সাধারণ ভাবে ক্যমান্ত 
নির্দেশ করিয়াছেন। 



১৭২ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

ভাল কথা, এখানেত আনন্দের মীমাংস৷ প্রকৃত বা উপক্রান্ত হইয়াছে; 

অতএব তাহার ৪ ফলোপসংহার কর! উচিত ছিল। কারণ, স্বাভাবিক যে, পরমা- 

নন্দ, তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ, কিন্তু বিষয়েন্দ্িয়-সন্বন্ধজনিত আনন্দ নহে। হা, 

এখানেও “স ষশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাঁদিত্যে” এই বাক্যে তদনুরূপ কথাই বলা 

হইয়াছে। তবে, বিভিন্ন অধিকরণের সহিত সন্বন্ধসত্বেও যে, তাহার কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণ্য ঘটে না, তাহাই এথানে প্রদর্শিত হইয়াছে । ভাল, উপাঁধি-সম্বন্ধ দ্বারাও 

পরমাত্মার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহাই যদি উক্ত বাক্যের অভিপ্রায় হয়, 

তবে বিশেষাবে আদিত্যের উল্লেখ কর! সম্পূর্ণ অনাবশ্তক হয় 

(সাধারণভাবে বলিলেই হইত )। না, আদিত্যের উল্লেখ নিরর্থক ন:হ) 

উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পরিবর্জনই উহার উদ্দেশ্তু। মূর্তীমূর্তময় দৈতপ্রপঞ্চের মনো 

আদিত্যের উৎকর্ষ সর্বাপেক্ষা অধিক। এখন তিনিও বর্দি পরমানন্দ লাভ 

বিষয়ে দেহার্দিগত উৎকর্ষ-নিরসনপুর্ধক সমতা প্রাপ্ত হন, তাহ! হইলে গ্রর্ূপ 

অবস্থাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে যে, কোন প্রকার উৎকর্ষাপকর্ষই থাকিতে পারে 

না; এবং তিনি যে, অভয় প্রতিষ্ঠ। লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হন এ কথাও 
উপপন্ন হইতেছে। ৩ পু 

[এ পর্য্য্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে] অস্তি নাস্তি বিষুয়ক প্রশ্ন ব্যাখ্যাত হইল । জীব-জগতে 

বিষয়েন্ট্িয়ের সম্পর্কঞনিত ষে আনন প্রাপ্তি, প্রাণন।দি ব্যাপার, অভয় প্রতিষ্ঠা 
ও ভয়দর্শন প্রতৃতি কার্য্য, তদ্র্শনে ও তথ্মুলক যুক্তিপৃষ্টে আকাশাদির কারণীভূড 

্রহ্ষের অস্তিত্ব অবধারিত হইয়াছে, এবং তাহ। দ্বারাই একটা প্ররশ্নেরও ( নাহিতব 

শস্কার ও) উত্তর প্রদান কর! হইয়াছে। ইহার পরে বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ ভেদে ব্রহ্মকে 
পাওয়া বা না পাওয়া বিষয়ে আরও ছুইটা প্রশ্ন আছে। তন্মধ্যে বিদ্বান ্ রক্মরস 
আস্বাদন করেন, বা করেন লা, এটা হইতেছে শেষ প্রশ্ন। এখন সেই প্রশ্নের 

অপনয়নার্থ বলা হইতেছে--এই অস্তিম প্রশ্নের উত্তরেই মধ্যম প্ররশ্নটারও উত্তর 

হইয়! যায়; এই জন্য মধ্যম প্রশ্ন-নিরাসের জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস কর! আবশ্তুক 

হইতেছে না। ৪, 

যে কোন লোক অজ্ঞানকৃত উৎকর্ষাপকর্ষময় তেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া “আমি 
হইতেছি--বথোক্তপ্রকার সত্য জ্ঞান অনস্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্গস্বরূপ' এই প্রকার 
জানলাভ করেন, তিনিই এখানে 'এবংবিদ” পদবাচ্য। কারণ, 'এবং' শবে 
সাধারণতঃ প্রস্তাবিত বিষয়ই বুঝাইয়৷ থাকে । [ক্রহ্মই এখানে প্রস্তাবিত; 

, সৃতরাৎ ব্রদ্মই “এবং পদের অর্থ।] সেই এবংবিদ পুরুষ ইহলোক হইতে 
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প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দৃষ্াৃষটাথক-- এহিক ও পারলৌকিক প্রিয়-বিষয়াত্মক 
এই সংসার হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইয়া অর্থাৎ সে সমুদয় বিষয়ে বীতম্পৃহ হইয়া 
পুর্ববধিত এই অন্নময় আগ্জাকে গ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ দৃশ্তমান বিষয়রাশিকে অন্নময় 
দেহ (পিণ্ডের অতিরিক্ত বলিয়! দর্শন করেন না; তিনি সমস্ত স্থূল ভূতকেই অন্নময় 

আত্মারূপে দর্শন করেন। তাহার পর. আরও অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অশ্নময় আত্মার 

মধ্যবর্তী গ্রাণময় আত্মাকে তদভি্ৎগে নিরীগণ করেন তাহার পর ক্রমে 

মনোময়, বিজ্ঞ/নময় ও আনন্দময় আহ্মাকেও দর্শন করিয়া থাকেন ; সর্বশেষে 

ূরব্বোক্ত অদৃগ্ত, অনাস্মা অনিরুক্ত ৪ অনিলয়ন আত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ 

করেন। তখন তাহার সংগার-ওয় সম্পূর্ণবপে নিরন্ত হইয়] যার । ৫ 

এস্থলে বিনেচা বিষয় '£ই যে, এষ্ট 'এবংবিদ্” পুঝ্নষটা কে? কিরুপেই ঝা তিনি 

সবক্রমণ করেন? এই সংক্রমণের কত্তা কি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্- অন্ত 

কেহ? না, সেই পরণাত্মাই ঃ--ভাল, এই বিচারে ফল কি? সংক্রমণকারী 

ধদি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হন, তাহা হইলে, 'তিনি স্থ্টি করিয়া তন্মধ্যে বেশ 

করিলেন”, 'ধিনি মনে করেন, আমি অন্ত এবং আমার উপাস্তও অন্ত, তিনি 

বন্তত্ঃ পরমাত্মকে জানেন না, "তিনি এক ও অদ্বিতীয় 'তুমি তংস্বরূপ একত্ব- 

বোৌধক এই সকগ শ্রতি বিরুদ্ধ হয়। প্লার তিনি যদি নিজেই আনন্দময় 

আত্মাকে প্রাপ্ত হন, তাহ! হইলেও কর্ম-কর্তভীব উপপন্ন হয় না, (একই বস্তু একই 

ক্রিয্পার কর্তা ও কর্ণ হইতে পারে না), পক্ষান্তরে পরমাত্মারই সংসারিত্ব হইয়া 

পড়ে, অথবা তদবস্থায় পরমাত্মারই অভাব কল্লিত হইতে পারে। এই প্রকারে 

উভয় পক্ষেই, যে দোষের প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং তাহার পরিহার বা সমাধানও যদি 

অসম্ভব হয়, তবে এই প্রকার বিচারের প্রয়োজন কি? যদি বল, ইহার মধ্যে 

একটা পক্ষ গ্রহণ করিলে কিৎবা৷ নির্দোষ তৃতীয় পক্ষটা মাত্র ওহণ করিলে ত 

কোন গুকার দোষের সম্ভ।বন! দেখ! যায় না, তাহা হইলেও সেই নির্দোষ পক্ষই 

শাস্ত্রার্থরূপে নির্ধারিত হউক ) বুথ! বিচারে আবশ্তক কি ?--না, বিচার নিরর্থক 

নহে) দেই অছ্ষ্ট পক্ষ নির্ধারণ করাই বিচারের প্রয়োজন । অভিগ্রায় এই যে, 

সত্য বটে, অন্তর পক্ষ কিব। নির্দে।য তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ করিলেও যখন সম্তাবিত 

দোষের পরিহার করা যায় না, তখন তদ্বিষয়ে বিচার-চষ্চা বৃথা হইতে পারে সত্য; 

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বখন কোন একটা পক্ষই নির্দেধরূণে গ্রহণ করিতে পার! যায় 

নাই, তধন তনির্ধুরণার্থই চিঃ৫কর। আবশ্তক হইতেছে। শাস্ত্রের গ্র্কত 

অর্থ নির্ধারণ করাই যখন উদ্দেন্ত। তখন এরব্ষপ চিন্তা সার্থকও বটে এবং তুমিও 



১৭৪ তৈত্বিরীয়োপনিষদ্। 

যথেষ্ট চিন্তা করিতেছ । কিন্তু কিছু নির্ণয় ত করিতে পারি'তছ না। ভাল, নিণয় 

করা যায় না, এরূপ কোন ব্দেবাকা আছে কি? না, সে প্রকার কথা নহে ; তবে 

কি প্রকার কথা? না, বহুবিধ বাধা থাকাঁয়ই [নির্ণয় কর! যাঁয় না, বলিতেছি ] 

কেননা, তুমি একত্বধাদী ( অদ্বৈতধাদী ); কারণ, তুমি এইরূপই বেদার্থ | কল্পনা 
করিয়! থাক 1; কিন্তু নানাত্বখাদী বেদবাহথ ( বেদার্থবিমুখ ) বুলোক তোমার 

প্রতিপক্ষ রহিয়াছে; এইজন্যই আমা আশঙ্কা হইতেছে যে, তুমি নির্ণয় করিতে 

পারিবে না । ভাল, ইহাই আমার পরম মঙ্গলের কারণ ষে, তুমি আমাকে একত্ব- 

বাদী বলির। অনেকত্ববাদী বহুলোককে আমার প্রতিপক্ষ বলিতেছ ৷ এই কারণই 

আমি তোমাকে পরাজয় করিতে পারিব মনে করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ছ। ৬ 

[প্রথ/মাক্ত তিন্টী প্রশ্নের মধ্যে শেষ প্রশ্নে যে, বল! হইয়াছিল 'টত স 

এব" অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে প্রাপ্ত হন কি? এখন সেই প্রশ্নের উত্তরে 

বলিতেছেন - ] তিনিই অর্থাৎ পরমাম্থ্ নিজেই নিঙ্গেকে প্রাপ্ত হন; কেননা, 

এখানে পরম।আ্মভাপ প্রাপ্তিই বিবক্ষিত বা শ্রতির অভিপ্রেত। এখানে 

'বর্ষবিদ আপ্লোতি পরম্ঠ শরতিতে পয়মাত্মবিজ্ঞানে পরমাস্মবভাবপ্রাপ্তিই শ্রতির 

অভিপ্রেত। কারণ, শন্ত পদার্থ কখনই অন্ত পদার্থ হইয়। যাইতে পারে না। 

ভ:'ল, অভেন্পক্ষেও তাহারই তণ্ভাবপ্রপ্তি অর্থ।ৎ একেবারেই প্রাপ্যপ্রাপকভাব 

কখনহ হইতে পানে না) না, এরূপ আপত্তিও সঙ্গত হয় না; কারণ, 

অবিষ্কাকৃত ভেদ নিবারণই উহার উদ্দোগ্ । ব্রহ্মবিদাপ্রভ।বে যে, স্বস্থপ্ূপ- 

প্রস্তির উপদেশ কৃগা হইয়া থাকে; আব্দ্যাবশতঃ আত্মারূপে আরোপিত 

যে, অন্নময়াদি কোষরূপ অসত্য আত্মা, সেই সমুদয় অনাত্মপদার্থ অপনয়ন 

করাই সেই সকগ শ্রুতি উপদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু তাদাত্ম্য লাভ নহে])। 

ভাল কথা, এ শ্রুতির (ষ এরূপ অর্থ, তাহা জানা যায কিসে? [ উত্তর-_ ] 

যেহেতু এ শ্রুতিতে কেবল বিদ্যামাত্রেরই উপদেশ আগে। বিস্তার প্রতাক্ষ 

ফল হইতেছে--অবিস্তানিবৃত্তি। এখানেও আত্মপ্রাপ্তির উপায়রূপে কেবল 

বিদ্তারই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে । এ উপদেশ ত গন্তবা স্থানের মার্গবিজ্ঞা- 

পনোদেশের স্তায় হইতে পারে ; সুতরাং মাধনরূপে বিদ্যামাত্রের উপদেশ কখনই 
তত্তাবপ্রাপ্তির হেতু হইতে পারে না। কেননা, দেখা যায় -.দেশাস্তরে যাইতে 
হইলে পোকে পথের পরিচয় লইয়া থাকে ; কিন্ধু সেই গস্তব্যস্থানইত আর গমুনের 
কর্ত। হয় না; কর্তা হয় অপর লোক । না, এ একথা ৰলিতে পারা যায় না; কারণ, 

বৈষম্য আছে। ৃষ্াত্তস্থলে দেখা যায_উপদেশকর্ত গন্তব্য" গ্রাম সম্বন্ধে উপদেশ 
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করে না, উপদেশ করে গ্রামে যাইবার পথপরিচয় সম্থন্ধে ; এখানে ত প্রাপ্তবা 
্রন্মের বিজ্ঞান ব্যতাঁত তত্প্রাপ্তির কোন সাধনেরই উপদেশ করা হইতেছে 
না। অতএব পথপরিচয়ের দৃষ্টান্তটা ইহার অনুরূপ হইতেছে না। ৭ 

আর কর্মাদি সাধনসাপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানকে যে পরমাত্মগ্রাপ্তির সাধনরূপে 
উপদেশ কর! হইতেছে, তাহাঁও বঠ্তে পার না; কারণ, মোক্ষপদার্থ নিত্য, 
(কোন প্রকার সাধনসাপেক্ষ নহে।) ইত্যাদি বাকো পূর্বেই উক্ত আশঙ্কা 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১); এবং 'তিনি সহি করিয়! তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন 

এই শ্রুতিও জীগতিক পদার্থমাত্রকেই এরদ্ধাত্সক (ব্রহ্ম হইতে অব্যতিরিক্ত ) 
বলিয়! বুঝ ইতেছেন। বিশেষতঃ অভয়-প্রতিষ্ঠ।ও [ অভেদপক্ষেই | উপপর্ন হয়,_.. 
যথোক্ত বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি আত্মব্যতিরেকে আর কিছুই দর্শন ন1 করেন, 
তবেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন) কারণ, তদবস্থায় €য়ের ক।রণীভৃত 
অন্ত কে|নও দ্বিতীয় পদ্দার্থের বোধ থাকে না। অপর দ্বিতীয় পদার্থগুলি ষদি 
অবিদ্যাকৃত ( অসত্য )হয়, তবেই বিদ্যান্বারা সে সমুদয়ের অসত্যতা দর্শন উপপন্ন 
হইতে পারে, ( নচেৎ, নহে )। [সার ্লেই অসত্যতাদর্শনই বস্তুতঃ দ্বৈতনিবৃত্তি) 
যেমন ভ্রাস্তিকূত ] দ্বিতীয় চন্দ্রের তাহাই অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব যে, তৈমিরিক . 

রোগবিহীন চক্ষুম্ান লোকের দেছিত্ে না পাওয়া। অভিপ্রায় এই যে, 
তৈমিরিক রোগাক্রান্ত লোক রোগের দোদে একটা বস্ত্রকেও দুইটা বলিয়া 
মনে করে, একটি চন্দরকেও ছইটি দেখে । অবশ্য, তাহার দুষ্ট সেই দ্বিতীয় 
ন্রটা যে ভ্রাস্তিকৃত অসত্য, তাহ! জান! যায় কিরপে? না, যেহেতু ধরর্ূ্প 
রোগবিহীন চক্ষুম্মান লোকেরা এ দ্বিতীয় চন্দ্র (দখিতে পায় না; সত্য হইলে 
অংশাই তাহারাও দেখিতে পাইত; এইক্ধূপ অজ্ঞজনের 'ভয়োৎপাদক দৈত্- 
প্রপঞ্চও অবিদ্যারুত-_অসত্য ; যেহেতু প্রকৃত চক্ষুম্মান্, জ্ঞানীগণ উহার সত্যত। 

৭ পা পপ সী 

(১) _ পূর্ববপক্ষবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ব্রদ্ষজ্ঞানই বঙ্গ প্রাপ্তির সাধন সত্য, কিন্ত 
কশ্মমাপেক্ষ, অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্শ দ্বারা অগ্রে চিত্তগুদ্ধি করিত হয়; পরে 
শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, ক্রমে ত্রহ্বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া জীবের ত্রন্ধ প্রাপ্তি ঘটায় । 
অতএব ব্রন্মজ্ঞানোপদেশ ব্রহ্থপ্রাপ্তির সাধন ভিন্ন আর কিছুই নহে। ত্রহ্গবিজ্ঞান যদি 
্ষপ্রাপ্তির সাধন হয়, তবে উক্ত মার্গোপদেশের সহিত সমানই হয়। তছৃতরেঞ্ভাষ্যকার 
বলিতেছেন যে, জনক পনার্থেরই সাধন থাকে ও থাক! আবশ্তক হয়, কিন্ত মোক্ষ হখন 

নিত্য, তখন উহ্বার সাধন ই সম্ভবপর নয়। 
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দেখিতে পান না। যদি বল এরূপ অগ্রহণ বা আদর্শন ত কখনও হয় না ; তাহাও 

বলিতে গার না; কারণ, স্ুনুপ্ত ৪ সমাধিযূক্ত পুরুষের! ছ্ৈত জগৎ দর্শন 

করেন ন।। ৮ 

যদ্দি বল, বিষয়ান্তরে নিবিষ্টচিত্ত লোক যেমন সন্তুথস্ত বিষয়ও নিরীক্ষণ করে 

না, স্ৃযুণ্তের অনর্শনও ঠিক ঠেমনই? ৮1. তাহাও বলিতে পার না; কেন না, 
তখন ত কোন বিষয়েই জ্ঞান থাকে ন ; স্থৃতরাৎ অন্তাসক্তচিত্ততা বল! যায় না! । 

যদি বল, জাগ্রৎ ও স্থগ্র ষনয়ে যখন দ্বৈতদর্শন অব্যাহত থাকে, তখন উহা! সত্যই ; 
না, তাহাও নহে; কারণ জাগ্রৎ স্বপ্ন অবস্থা ছুইটাও অবিদ্ভাকৃত; জাগ্রৎ ও 

্বপ্ৰাবস্থায় যে ভেদদর্শন, তাহা€ অবিদ্যারত) যেহেতু বিগ্ভার উদয়ে উহারও 

অভাব হয়। তাহ হইলে সুযুপ্তিসময়ে যে, বিষয়ের অদর্শন, তাহাও অবিগ্াককত 
বলা যাইতে পারে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না) কারণ, এই অদর্শন 

ত্ব(ভাবিক (অবিষ্ভাজনিত নহে )। কেন না) অবিকৃত ভানই দ্রব্যের স্বাভাবিক 

ধর্ম , কারণ, উহাতে কোনও কারণের অপেক্ষা থাকে শা; পক্ষান্তরে বিকার 
কখনই কোন দ্রব্যের তত্র ব। স্বাভাবিক ধর্ম হইতে পারে না; কারণ, উহা 

পরাপেক্ষিত ঝ! পরের দ্বারা উৎপাদিত হয় ' বস্তর তত্ব বা স্বাভাবিকত|। কখনই 
কোনও কারণকে অপেক্ষ। করে না। বস্তর অভেদাবস্থাই কারক-সাপেক্ষ 

হইয়। থাকে; সেই বিশেষ বা বৈলক্ষণ্যমাত্রই বিকার (বস্তর অন্যথা 
ভাব); জাগ্রৎ ও স্বপ্রাবস্থায় যে, বষয়গ্রহণ, তাহাও একরূপ বিশ্যে বা 

বৈলঙ্গণ্য মাত্র; মুতরাং বিকার মধ্যে পরিগণিত 11 যাহার যে রূপটা অন্ত- 

নিরপেক্ষ, তাহাই তাহার প্রকৃত তত্ব ; আর যাহ! অন্যাপেক্ষিত, তাহা তাহার তত্ব 

নহে; যেহেতু প্লেই অন্ত বস্তটার অভাবে তাহারও অভাব হইয়া থ|কে। 
অতএব ম্বভা বসিদ্ধ বলিয়াই সুযুণ্ডিতে জাগ্রৎ ও স্বগ্নাবস্থার স্তায় কোন বিশেষ 
বিকার সম্বন্ধ থাকে না। ৯ 

পক্ষান্তরে, যাহাদের মতে আত্মা হইতে পরমেশ্বর সংপূর্ণ হবততন্ত্র পদার্থ, এবং 
কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ বস্ত ; তাহাদের পক্ষেই ভয়ের নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় 
না; কারণ, তাহ!দের ভয় অন্তনিমিত্তক নর্থাৎ দ্বিতীয় পদার্থ হইতে আগত এবং 
দ্বিতীয় পদার্থ যখন বিস্তমানই থাকে, তখন তাহার শ্বরূপহানি হওয়! মোটেই 

সম্ভবপর নহে। আর যাহু। স্বরূপতই অসং অগ্ঠিত্ববিহীন, তাহার কখন আত্মলাভ 
বা অাস্থিতি সম্ভবপর হয় না। বদি বল. দ্বিতীয় পদার্য যে ভয়োৎপাদন করে, 

তাহারও কারপ।স্তর থাকিতে পারে? না, সে কথাও হইপ্ডে পারে না; কারণ 



ব্রঙ্মানন্দবল্লী | ১৭৭ 

তাহার অবস্থাও এতত্তুল্য। তুমি বলিবে, ধর্মাধন্ম প্রভৃতি নিত্য ব৷ অনিত্য 

যে কোনও সহকারীকে অপেক্ষা করিয়া অন্ত পদার্থ ভয়োৎপাদক হউক ন! কেন, 

না; তাহাও যখন স্বতত্ত্র পদার্য, তখন তাহারত স্বরূপহানি হইতে পারে না; 
সুতরাং সে পক্ষেও ভয়নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। আর সদস্তরও যদি স্বরূপধ্বংস 

হয়, তবে সৎ ও অনতের পার্থক্যই চলিয়। যায়; স্থুতরাং কোথাও লোকের বিশ্বাস 

স্থাপন কর! চলে ন। | একত্ববাদীর পক্ষে কিন্ত এ দোষ হয় না; কেন না, এই 
সংসার অনৃষ্টাদি কারণসাপেক্ষ হইলে৪ অবিস্তাক্ৃত-_-অ্সত্য ; কাজেই পূর্বে 
কোন দোষের সম্ভাবন। থাকে না। আব পূর্ধে যে তৈমিরিকণৃষ্ট দ্বিতীয় চন্দ্রের 
কণ। বল! হইয়াছে; বন্ততঃ সেখানে দ্বিতীয় চন্দ্রের স্বরূপতই সত্তা বা বিনাশ, 

কিছুই নাই। তাহার পর, বিস্তা ও অবিস্ঞ।/কে বন্তধর্মও বলিতে পার ন1) কারণ, 

উহার! প্রত্যক্ষ্িদ্ধ। রূপ রসাদি গুণগুলি যেরূপ দ্রব্যধর্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়, 

বিবেক অবিবেকও তদ্ধপ অন্তঃকরণের ধর্মরূপেহ প্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যধর্ম্ণপে 

পরত্যক্ষগোচর রূপ রসাদি গুণকে কেহই ত দ্রষ্টার ধর্মরূপে কল্পনা করে না । ১* 

বিশেষত; অবিস্তা পদার্ঘটাও “আমি মুঢ় ( মোহগ্রস্ত ), আমার বুদ্ধি এখন 

বিবেকশূন্ঠ* ইত্যাদি স্বীয় অন্নুভরের সাহাধ্যেই নিরূপিত হইয়া! থাকে। সেইবপ 

বিস্তার গার্থক্যও আত্মান্ুভব-গ্রাহ্থ । পণ্ডিতগণ আপন।র বিদ্তা পরকে উপদেশ 

করিয়া থাকেন। অপর লোকেও উপদেশের অগ্ুরূপ অর্থ অবধ|রণ করিয়া 

থাকে । অতএব এই বিস্তা ও অবিদ্ত। নাম-রূপেরই অন্তর্গত নাম'বূপাত্মকই 

বটে ,_ আত্মার ধর্ম নহে। যেহেতু, অপর শ্রতিতে আছে-ব্র্গই নাম ও রূপের 

্বরূপাধায়ক ; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অবস্থিত আছে, তিনিই সেই 
ব্রদ্ধ।” নিত্য গ্রকাশমান স্র্য্যে যেমন দিন-রাত্রি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে, 

তেমনি উক্ত নাম রূপও ব্রন্ষেতে কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রন্মেতে 

নাম-রূপ সম্বন্ধ কখনও বিস্তমানই নাই। এরা 
যদি বল, অভেদ পক্ষ বাস্তবিক হইলে, 'জীব এই আনন্দমন্ত আত্মাকে প্রাপ্ত 

হয়' এইরূপে কর্ম ও কর্তার নির্দেশ কর! সঙ্গত হইতে পারে না; অর্থাৎ প্রাপ্য 
বর, আর তত্প্রাপক জীব যদি বস্ততই এক বন্ত হয়, তাহা হইলে' ভেদ-সাপেক্ষ, 

বরন্ষের কর্ধত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব নির্দেশ সঙ্গত হইতে পারে না। না--এ আপত্তিও 

করিতে পার না । কারণ, এখানে 'সংক্রমণ' অর্থ বিজ্ঞান বা অনুভূতিমাত্র/; কিন্ত 
জলুকা (জেক) প্রত্ৃতির স্ধক্রমণের ভ্ভায় এখানে সংক্রমণের উপজেশ করা হয় 
নাই; ভবে কি না, ঝক্ষবিযয়ক কেবল বিজ্ঞানোপদেশই এখানে ভ্রতির 
অভিপ্রেত। ১১ 
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ভাল কথা, 'উপসংক্রমণ' বাক্যে ত মুখ্য উপসংক্রমণেরই কথা শ্রুত 
হইতেছে ? না, সে কথ! বলিতে পার না) কারণ, 'অক্নময়” কোষের স্থানে মুখ্য 

উপসংক্রমণের কথ! নাই। কেন না, অন্নময়ে উপসংক্রমণের সময় ত, 

বর্তমান বহিলেক হইতে জনুকার মত অন্নময়ে যথার্থ উপসংক্রমণ দেখিতে 

পাওয়া যায় না, কিংবা অন্ত প্রকারেও সংক্রমণ সম্ভব হয় না। [যদি বল, সেখানে 

মুখ্য সংক্রমণ সম্ভব ন! হইলেও, ] দেহ হইতে বাহিরে নির্গত মনোময় ও বিজ্ঞান- 

ময়ের পক্ষে প্রত্যাগমনপুর্রক আত্মাতে উগসংক্রমণ করা সম্ভবপরই হয়; না, 

তাহাও হয় ন।; স্বাআ্মগত ক্রিয়াবিরোধই তাহার বাধক। অভিপ্রায় এই যে অন্ন 

ময় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়”, এই উপক্রমবাক্যে প্রাপ্ত অগ্নময় ও ততপ্রাপক জীবকে 

পরম্পর ভিন্ন পদার্থ বলগিয়| নির্দেশ করিয়া, এখন যর্দি মনোময় বা বিজ্ঞানময় 

কোধকে স্বাস্মগ্রাপক বলিয়। নির্দেশ কর! হয়, তবে নিশ্চয়ই উপক্রম-বিরুদ্ধ কণ। 

বল! হয়। তাহার পর, আ্ন্দময়ের পক্ষে ত আত্মসংক্রমণ মোটেই উপপর্ন হয় না) 

(কারণ, মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের স্তায় আনন্দময়ের কখনও বহির্গমন সম্ভবই হয় 

ন1; সুতরাধ উহার আয্মসংক্রমণও উপপুন্ন হয় না।) অতএব এখানে সংক্রমণ অর্থ 

প্রাপ্তি নহে, এবং অক্নময়াদির মধ্যে কেহ তাহার (প্রাপ্তির ) কর্তাও নহে; পরস্ত 

অন্ময় হইতে আনন্দময় পর্য্যস্ত, যে পঞ্চ কোষের উল্লেখ আছে, তদতিরিক্ত কোন 

বস্তই উহার কর্তা হইবে, এবং এই প্রাপ্তি বা সংক্রমণ অর্থও জ্ঞানমাত্র, এইরূপ 

সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয় (১) । এইরূপে সংক্রমণ শবের জ্ঞানমাত্রনূপ অর্থ স্থির হইলেই, 
আননময়ের অভ্যস্তরস্থ এবং সর্বাস্তরতম আত্মার পক্ষে আকাশাদি সর্ববস্ত স্টটি 

করার পর, তন্মধ্যে প্রবেশ ও হৃদয় গুহার সহিত সন্বন্বশতঃ অন্লময়াদি অনাত্ম- 

পদার্থে আত্ম-ভ্রমও সম্ভব হয়, এবং সংক্রমণ শব্ধবাচ্য বিবেক জ্ঞানের উদয়ে সেই 

ভ্রান্তির বিনাশও উপপন্ধ হয় । কাজেই এখানে অবিস্তাজনিত ভ্রাস্তি-বিনাশরূপ 

অর্থে “সংক্রমণ শব্ষের উপচার বা গৌণ প্রয়োগ স্বীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব 

ব্যাপী আত্মার পক্ষে কাহ।রও সঙ্গে অভিনব সংক্রমণ বা সংযোগ সম্ভবপর হয় না । 
ক পপ পরাজাা্পালা পা আলাপ পাপ পিপিপি 

(১) তাৎপধ্য-__জীব স্বর্পতঃ ত্রশ্মরপী হইয়াও আজানবশে আপনাকে বচ্ধ 

ইইতে ছিন্ন ও ন্বখী ছুঃখী ইত্যাদি ভরান্তিবোধে ধন্ধ হর? জানেশদয়ে-_-'আমি ব্রহ্স্থকপ, 
তত্তিয্ন নহে এইস্কপ বে!ধোদয়ে সেই অধ্িষ্তা ভিরোহিত হইয়া ধায়। সঙ্গে সঙ্গে জীবের 

জীবভাহ পবা অবক্ষতাবও দূর হইয়া বায়। এই প্রকার 'জ্ানলাভেকবই নাম হঙ্গ. 

প্রাপ্তি ৰা ব্রগলা ) কিন্ত ব্যবহারিক প্রাপ্তি নহে 'এইজন্তই ভাব্যকান্ব সংক্রমণ 

কথান়্ এরূপ অর্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
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আত্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাবও উক্ত অন্ুপপত্তির অপর কারণ; আত্মা ত নিজেই 

নিজকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, জলুক! (জেক ) কখনও আপনাকেই 
প্রাপ্ত হয় না, ( পরন্ত অপর তৃণ প্রসৃতিকেই প্রীপ্ত হয় )। অত্তএব আমর! আত্মার 

যেরূপ স্বরূপ নিরূপণ করিলাম, সেই আত্মবিষয়ক বোধ সমুৎপাঁদনের নিমিত্তই 

'সত্যৎ জ্ঞানমানন্দৎ ব্রঙ্গ” বাঁক সর্ববিধ ব্যবহারের অগোচর ব্রঙ্গ বিষয়ে বহু 

ভবন, সৃষ্টি, তন্মধ্যে প্রবেশ, রসলটভ, অতয় প্রতিষ্ঠা,*ও সংক্রমণ প্রভৃতি ব্যবহার 

করিত হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থতঃ নির্কিকল্প (সর্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত ) 

ব্রহ্ম বিষয়ে কোন প্রকার কল্পনাই উপপন্ন হয় না৷ ও হইতে পারে না। নেই 
এই নির্বিকল্প আঁঙ্মাকে বথোক্ত প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াঁ-অবগত হইয়া কোথা 

হইতেও ভয় প্রাণ হন না__অভয় প্রতিষ্ঠা লাত করেন। এই বিষয়েও 

একটা শ্লোক (মন্ত্র) আছে। বুঝিতে হইবে, এই মন্ত্রটা সংক্ষেপতঃ এই 

বঙ্ষানন্দবন্টীর উক্ত 'প্রকরণগত সমন্ত তাৎপর্য প্রকাশনার্থ প্রবৃত্ত 

হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৩৯ ॥ ূ 

ইতি রদ্ধানন্দবন্পীর অষ্টমানুবাকের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৮ ॥ 

বতো! বাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ। 

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি । 

এ তঞ্চহ বাব ন তপতি । কিমহণট সাধু নাকরবমূ। 

কিমহং পাঁপমকরবমিতি । সঘ এবং বিদ্বানেতে আত্মানণ্ঠ 

স্পুগুতে। উভে হ্োবৈষ এতে আত্মা স্পৃণুতে । য এবং 
বেদ। ইত্যুপনিষ ॥৯।৪০॥ পু 

ইতি ব্রক্মানন্দবল্লীনবমোহনুবাকঃ ॥ ৯) 
ইতি ব্রজ্ধানন্দবজী সমাপ্ত ॥ 

হন-পললা$ 1 ঝচঃ (বস্তপ্থরূপ-গ্রকাশনার্থং প্রযোজ্যানি 'বচনানি ) মনসা 

( তত্বনিষ্টায়কেন অন্তঃক্রণেন ) -সহ অগ্রাপ্য ( বক্ত,ং জ্ঞাতুৎ চ অপারয়স্ত্যঃ ) 

বত; (বন্বাৎ কারদরপাৎ বরহ্মপঃ সকারীৎ ) নিবর্তত্তে (স্বব্যাপারাৎ হীয়ন্তে )। 

( কোৎপি জনঃ ) ভ্রন্গপঃ (শ্বরূপতৃতং ) [ তং] আনন্াং বিদ্বান € জানন্ সন্) 

কুতশ্চন ( কম্মাদপি নিমিভীৎ ) ন বিভেতি [ ভয়হেতোঃ দ্বিতীয়ন্ত অভাবাৎ ] 

ইতি। .এতম্ হু বাব (এব), কিং ( কম্মাৎ ) অহং সাধু (পুণ্যং কর্ধ) ন অকরবম্ * 

(ন ক্কতবান্ অস্মি )। কিং ( কন্মাৎ ) অহং পাপং ( নিষিদ্ধ কর্ণ) অকরবম্ 
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(কৃতবান্ অন্মি) ইতি (এবংরূপঃ গশ্চাত্তাপঃ ) ন তপতি (ন উদ্বেজয়তি ) 

সঃ ষঃ (ষঃ কশ্চিৎ) এতে ( পুণ্যকর্মীকরণপাপাচরণে এবং ( যথোক্ত- 

রূপেশ) বিধান (জানন্ সন্) আত্মানৎ স্পৃগুতে ( আত্মানৎ সবলং 

করোতি, তং)। হি (যতঃ) এষঃ (বিদ্বান এতে ( পুণ্যকর্্মীকরণ-পাপ- 

কর্ণী ) উভে এব আত্মানং প্পৃণুতে ( আত্মভাবেন বিজানাতি ); [কঃ? | 
যঃ এবং ( যথোক্তলক্ষণম্ অ্দ্বৈতম্ আনন্দং ) থেদ (জানাতি, স ইত্যর্থ; )। ইতি 
(ইয়ং, যথোক্তবিজ্ঞানলক্ষণ! ) উপনিষদ (ব্রহ্গবিদ্ভা-_ সর্বাভ্যঃ বিগ্যাভাযঃ পবমৎ 

রহস্তমিতিভাবঃ )॥ ১ ॥ ৪০ ॥ 

সুতনান্ুলাদ ।- বাক্যসমূহ ধাহাকে না পাইয়া মনের সহিত 

অর্থাৎ বাক্য ও মন যাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও ধারণ। 

করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রন্ষের স্বরূপভূত আনন্দ" 

বিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। আমি কেন উত্তম কর্ম 

করি নাই; আমি কেন পাপ কর্ম করিয়াছি, এই প্রকার অনুতাঁপও 
কেবল এই লোককেই সন্তাপ দেয় না; সেই--যে লোক এই 

প্রকার অবগত হইয়া! আপনাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; কারণ, 
যিনি এরূপ জানেন, তিনি &ঁ উভয়কেই অর্থাৎ উন্তম কর্থের 

অনন্ুষ্ঠান ও পাপ কর্মের অনুষ্ঠানকে আত্মন্বপ বলিয়াই মনে 

করিয়া থাকেন। ইহাই এই -বরহ্ধানন্দবল্লীর উপনিষদ অর্থাৎ সর্বব 

বিষ্ভার সারভূত রহস্য বিস্তা ॥1১।৪৩॥ 

ইতি ত্রচ্ছানন্দবল্লী-নবমানুবাকব্যাখ্যা 1৯।। 
,. ইতি নবমোহনুবাকঃ সমাপ্তঃ ॥৯1 

সপাজ্ল্রভ্াাব্যস্স- হতঃ যন্মাকিরিকল্পাৎ বথোতলক্ষণাৎ অহয়ানন্দা- 

দাত্বনঃ বাচঃ আভিধানানি ভ্রব্যাদিসবিকল্পবস্তবিষয়াঁণি বস্তসামান্তা নির্বিকল্পেহঘয়ে- 

ইপি ব্রহ্ষণি প্রন্নোক্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুজ্যমানানি অপ্রাপ্যাপ্রকান্টেব নিব- 
তন্তে _ন্যসামর্থ্যাৎ হীয়স্তে। মন ইতি প্রত্যয়ে! বিজ্ঞানম্। তচ্চ, বস্তরাতিধানং 
প্রবৃন্ধতীল্িয়েপ্যর্থে, তদর্থে চ প্রবর্ততে প্রকাশনায় । বজ্র চ বিজ্ঞানৎ, তত্র 
বাঃ গ্রবৃত্তিঃ। তন্মাৎ সহৈব বাত্মনসয়োরতিধানপ্রতায়য়োঃ প্রবৃততিঃ সর্ব্। 
তন্মাদ্ র্গপ্রকাশনায় সর্বথ৷ গ্রয়োক্ততিঃ প্রযুদ্যমান! অপি বাচঃ যন্মাদ 
প্রত্যয়বিষয়াদনভিধেয়াদ্ অদৃষ্ঠাদিবিশেষণাৎ সহৈব মনসা! বিজ্ঞানেন সর্বপ্রকাশন 



রহ্মানন্নবল্লী । | ১৮১ 

সমর্থেন নিবর্তস্তে, তং ব্রহ্ষণ আনন্দং শ্রোত্রিয়স্ত।বুজিনস্তাকামহতস্ত সর্কোষণা- 

বিনির্মসতস্তাঙ্মভূতৎ বিষয়-বিষয়িসঘন্ধবিনির্ঘূক্তৎ স্বাভাবিক নিত্যমবিভক্তং 
পরমানন্দং ব্রক্ষণে! বিদ্বান যথোক্তেন বিধিনা, ন বিভেতি কুতশ্চন, 

নিমিন্তাভাবাৎ। ন হি তম্মদ্বিদুষোহ্ন্দ্বস্বস্তরমন্তি ভিন্নম্, যতো বিভেতি। ১ 

অবিষ্থয়া যদ উদরমন্তরৎ কুরুতে, অথ তত্ত ভয়ং ভবতীতি হি যুক্ম্। 

বিষশ্চাবিগ্ঠাকা্যস্ত তৈমিরিকৃষ্-দ্বিতীয়চজ্জবৎ নাঁশীন্তয়নিমিতস্ত ন বিভেতি 
কুতশ্চনেতি মজ্যতে। মনোময়ে ' চোদাহতো মন্ত্রঃঃ মনসো! ব্রহ্মবিজ্ঞান- 

সাধনত্বাৎ। তত্র এক্গতমধ্যারোপা তৎস্ত্তার্থ, “ন বিভেতি কদাচন* ইতি 

ভয়মাত্রং গ্রতিযিদ্ধম্) ইহাদ্বৈতবিঘয়ে 'ন বিভেতি কুতশ্চন” ইতি ভয়নিমিত্তমের 

গ্রতিযিধ্যতে | ২। 

নন্বস্তি ভয়নিমিত্তৎ সাধবকরণৎং পাপক্রিয়া চ। নৈখম্। কথমিতি, উচ্যতে-_- 

এতং যথোক্তমেবংবিদম্, হ-বাবেত্যবধারণাঘৌ, ন তপতি নোদ্ধেজয়তি 

ন সস্তাপয়তি। কথৎ পুনঃ গাঁধবকরণৎ পাপক্রিয়। চ ন তপতীতি। উচ্যতে-_ 

কিং কন্মাং সাধু শোভনৎ কশী নাকরবং*ন কৃতবানম্মীতি পশ্চাৎসন্তাপো ভবতি 
আসনে মরণকালে; তথা কিং কম্মাৎ পাপং প্রতিষিদ্ধং কর্ম অকরবং কৃতবানম্মীতি 

চ নরকপতনাদিদুঃখভয়াৎ ত।পো” ভবতি। তে এতে দাধ্বকরণ-পাপক্রিয়ে 

এবমেনৎ ন তপতঃ, ঘথ! 'অবিদ্বাংসং তপতঃ। ৩ 

_. কস্থাৎ পুনর্কিধাধং ন তগত ইতি, উচ্যতে - স য এবং বিষ্বান এতে সাধব- 
' নাধুনী তাপহেতু ইত্যাত্মানৎ স্পৃণুতে প্রীণয়তি বলয়তি বাঁ, পরমাত্মভাবেনোভে 

পশ্ততীত্যর্থ। উতভে পুণ্যপাপে, হি যস্মাৎ এবমেষ বিদ্বান এতে আত্মানাত্মরপে- 
পৈব পুথাপাপে স্বেন বিশেষরূপেণ শুনতে কৃত্বা আত্মানং স্পূণুত এব। কঃ? 

য এবং বেদ যখোক্তমঘৈতমানন্দৎ ব্রন্ধ বেদ। উন্তাত্মুভাবেন দৃষ্টে পুণ্যপাপে 
নিব্বার্য্যে অতাপকে জস্মান্তরারস্তকে ন ভবতঃ। ইতীয়মেবং যথোক্ত। অন্তাৎ 
বল্ল্যাৎ বক্ষবিভ্তোপনিষৎ সর্বাভ্যে। বিগ্তাভ্যঃ 'পরমরহস্তৎ দর্শিতমিত্যর্থঃ - পরং 
শ্রেয়োহন্তাং নিষমিতি ॥ ১॥ ৪* 

ইতি নবসান্থুবাকভাষ্যম্ ॥ ৯ ॥ 
ইতি শ্ীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচাধ্যস্ত শ্রীগোবিন্দভগনৎপুজ্যপাঁদশিষ্যস্য 

রীমচ্ছন্করভগবতঃ কৃত তৈত্তিরীয়ে'পনিষস্তাষ্যে ব্রহ্ম! নন্দবর্লীভাষ্যং 
সংপূর্ণম্ ॥ 

ছ্িতীয়োহ্ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ | ২ | 



১৮২ তৈত্বিরীয়োপনিষদ্ । 

ন্ঞীব্্যান্যুলীল ।-বাকাসমূত সাধারণতঃ সবিকল্প ( বিশেষণযুক্ত ) 

বস্তই বুঝাইয়! থাকে, | ব্রহ্মও একটী বস্তু; অতএব বাক্য তীাহাকেও বুঝাইতে 

পারিবে ; এইরূপ ধারণার বশে ] বক্তার! নির্বিশেষ অছয় ব্রন্ষের গ্ব্প 'প্রকাশ- 

নার্থও বাক্য গ্রায়োগ করিয়। থাকেন কিন্তু বাকাসমূহ ধাহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই 
অর্থাৎ স্বরূপ-প্রকাশনে অসমর্থ হইয়াঈ, ধাঁহা হইতে - পূর্বোক্ত লক্ষণান্িত অদবয়!- 

নন স্বরূপ আত্মা! হইতে [মনের সহিত] নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় অর্থ প্রকাশনশক্তি 

হইতে বিচ্যুত হয়। এখানে 'মন' অর্থ প্রতায় বা! বুদ্ধিবিজ্ঞান মাত্র। অতীন্দিয় 
( ইন্ত্রিয়ের অগ্রাহা ; হইলেও যে পদার্যে অভিধান বা শবশক্তি প্রবৃত্ত হয়, 

মনঃ সাধারণতঃ সেই বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশনার্থই প্রবৃত্ত হইয়া গাকে ; আবার যে 

বিষয়ে মনের গ্রবৃত্তি হয়, সেই বিষয়েই বাকোরও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব 

বাক্য ও মনের অর্থাৎ শব ও প্রত্যয়ের সর্বত্রই সহপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । অতএব 

বর্প্রকাশনের উদেশ্টে বক্ত গণকর্তক ষে কোন প্রকাবে বাকাসমুহ 'প্রমক্ত 

হইয়াও প্রতায়ের অবিষয়ীতৃত এবং অভিধানেরও অযোগা অনৃষ্ঠত্বাদি বিশেষণা- 
ছিত ষাহ! (ব্রহ্ম ) হইতে মনের সহিত , সর্বপ্রকাশনসমর্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতি 
নিবৃত্ত হয়; এবং যাহা নিষ্পাপ ও নিফাম সর্বেষণারহিত শ্রোত্রিয়ের আত্মস্বরূপ, 

আর যাহ! বিষয়-বিষয়িভাব (গ্রাহ-গ্রাহকঙ্ডাব ) সন্বন্ধরহিত স্বভাবসিদ্ধ নিতা 

এবং আত্মা! হইতেও অপুথগ্ভৃত ব্রহ্মসন্বন্ধী পরমানন্দ, সেই ব্রঙ্গানন্দ যিনি যথোক্ত 

প্রকারে জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভীত হন না। কারণ, তখন ভয়ের কোন 

নিমিত্তই বিদ্যমান থাকে না। তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন এমন কোন: 
বন্তই থাকে ন।, যাহ! হইতে তিনি ভয় পাইতে পারেন । ১। 

লোকে অবিস্তাবশতঃ যখন অল্লমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার (ভেদ- 

দর্শার ) ভয় হওয়া যুক্তিযুক্ত“ পক্ষান্তরে, বিদ্বানের সম্বন্ধে, তৈমিরিক-দৃষ্ট ছ্িতীয় 
চন্দ্রের স্তায় অবিস্তাজনিত সমস্ত ভয়হেতু বিনষ্ট হওয়ায় 'ন বিভেতি কুতশ্চন, 
বল! যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইতঃপূর্র্বে মনোময় কোষের প্প্রস্তাবেও একটা 

মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ, মনই ব্রঙ্ষজ্ঞান লাতের প্ররুষ্ট উপায় । সেই 
মনোময়ে ব্রক্মতাব আরোপ করিয়া, তাহারই প্রশংসার্থ 'ন বিভেতি কদাচন' 
বলিয়৷ কেবল ভয়ের নিষেধ মাত্র কর! হইয়াছে ; এখানে কিন্তু অদ্বৈত বিজ্ঞানো- 

দয়ে “ন বিভেতি কুতশ্চন' বলিয়! তয়জনক নিমিত্েরই প্রতিষেধ কর! 

হইতেছে । ২। 
ভাল, এখানেও ত উত্তম কর্মের অকরণ ও পাঁপকর্ম্বের অনুষ্ঠান, এই উভয়ই 

তয়-নিমিত্ত বিস্তমান রহিয়াছে? না, তাহা নাই। কেন? বলা হইতেছে,__ 
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উহার এই ষথোক্ত বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষকেই সন্তাপ দেয়' না। শ্রুতির 'হ, 
ও “বাঁব' পদ ছুইটার অর্থ অবধারণ ( নিশ্চয় )। মাধ কার্ণের অনুষ্টান ও পাপ 
কম্মের অনুষ্ঠান কেন যে, তাহাকে তাপ দেয় না, তাহা বণ| বাইতেছে.- মৃত্যুকাল 
আসন্ন হইলে পর, সাধারণতঃ “কেন আমি সাধু- শোভন (উত্তম) কর্ম করি নাই', 
এইরূপ অনুতাপ হইয়! থকে, এবং কিসের জন্ত আমি পাপ- শান্ত্রনিষিদ্ধ কম্ম 

করিয়াছি" এইরূপ ভাবনাবশত: নরক-পতনজ ভাবী হুঃখের ভয়েও সন্তাপ হইয়া 
গাকে। হই উভয়ে - সাধুকম্মেকু অকরণ ও পাপধক্রিয়ার আচরণে অজ্ঞ লোক- 
দিগকে যেরূপ তাপদেয়, কেবণ হঙ্ছাকেই তন্রপ তাপ দেয় না বা দিতে 

পারে না। 21 

কি কারণে বিদ্বানকে সন্তাপ দেয় না, তছুত্তরে বল! হইতেছে- এবংবিধ 
সেই বিদ্বান পু্ণষ সন্তাপকর উত্ত সাধুকর্ম্ের অকরণ ও অসাধুকন্মের আচং৭ 
এতছুভয়কেহই আত্মন্বরূপ জানিয়। প্রীত বা বলবান হন-_ অর্থাৎ উক্ত উভয়কেই 

পরমান্মন্বক্পে নিরীশ্গণ করিয়া থাকেন ; [ সেই কারণেই উহার! তাহার তাপকর 

হয় না)। যেহেই এই ধিদ্বান্ পুরুষ স্বরূপতঃ আপনাকে উঞ্ পাপপুণ্যরূপ 

ধর্মশূন্তভাবে পরিতৃপ্ত রখেন » কোন্ *বিদ্বান? যিনি এই প্রকার জানেন, 

অর্থাৎ পূর্বোক্ত অদ্বৈত ব্রঞ্ানন্দ অনুভব করেন; তিনি পাপ পুণ্য উভয়ই 
আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন; স্থৃতরীং বীর্যাহীন হওয়।য় উহারা আর তাহার 
তাপকর হয় না, অর্থাৎ উহারা আর জন্মান্তরের আরম্তক হয় ন|। ইহাই এই 

ব্র্ধানন্দবন্মীর উপনিষৎ ধক্ষবিস্তা, অর্থাৎ এই এক্ধানন্দবন্লীতে সর্ববিস্তার 
সারভূত এই পরম রহস্ত প্রদর্শিত হইল_জীবের পরম শ্রেয় ( মোক্ষপথ ) এখা"- 
নেই নিহিত.ব! উপদিষ্ট হইল। ইতি ॥১॥৪+॥ 

ইতি ব্রহ্মানন্নবল্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যান্গবাদ ॥ ৯ ॥ 

ইতি ব্রুঙ্গানন্দবলীভাষ্যান্গবাদ সমাপ্ত ॥ ৯॥ 



তৈত্তিরীয়োপনিষদূ। 
ভূগুবল্লী | 

ও'মু সহ নাববতৃ। সহ নৌ তৃনক্ত,। সহ বীর্ধ্যং 
করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তব। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ 

অ।ভ্ভাযঅভ্ভাব্যহ্্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আকাশাদি কা্যমন্- 

নয়ান্তং ্ষ্ট1! তদেবান্থুপ্রবিট বিশেষণদিবোগলভাখান: ষণ্মা২, তম্মাৎ সর্দকার্্যবিল- 

ক্ষণম্ অনৃষ্ঠা দিধম্কমেব আনন্দ, তদেবাহমিতি বিজ।নীয়াৎ, অনু প্রবেশস্ত তদর্থ 
ত্বাৎ; তশ্তৈবং বিজানতঃ শুভাগশুভে কর্ণী জন্মান্তরারন্তকে ন ভবতঃ - ইত্যেব 

মানন্দবল্লণাৎ বিবক্ষিতোহর্থঃ। পরিসমাপ্তা চ ব্রহ্গবিগ্তা । অতঃপরৎ ব্রঙ্গবিদ্তা- 

সাধনৎ তপো বক্তবাম্ ; অন্লাদিবিষয়াণি চোপাসনান্তনুক্তা নি, ইত্যতঃ পুর্বববচ্ছাস্তি- 

পাঠপুর্বকমিদমারভাতে ।-_ 

আজ্ঞানক্ভাজ্যাশ্যুলাদে ।- যেহেতু, সত্য জ্ঞান ও অনস্তম্বরূপ 

ব্রহ্ম আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া! অকরয় পর্য্য সমপ্ত ভূত স্থ্টিপূর্বক 

তম্মধো প্রবেশ করত সবিশেষের (সগুণের) হ্টা় গ্রতীতিগোচর হন, সেই 
হেত ব্রদ্ধানন্দকে উৎপত্তিশীল সর্ববস্ত হঃতে বিলক্ষণ, অথচ অনৃস্তাদি গুণবিশিষ্ট- 
রূপে, এবং আপনাকেও তংখ্বরূপেই জানিবে ; কারণ, অনুপ্রবেশের উদ্দেশ্তই 
তাহা। এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পুরুষের শুভাশভ কম্মরাশি জন্মান্তর সমুৎ, 

পাদক হয় না। অতীত আনন্দবল্লীতে এই বিষয়ই বিবঙ্ষিত হইয়াছে। ব্রহ্গ- 

বিদ্যার প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইয়াছে । অতঃপর ব্রহ্মবিষ্তার উপায়ভূত তপন্তার কথা 
বলিতে হইবে) এবং অন্নাদি বিষয়ে উপাসনাসমূহও উক্ত হয় নাই; [ তাহাও 
বলিতে হইবে ; এই জন্ত ] এই প্রকরণ । তৃপ্তবন্নী ) আরন্ধ হইতেছে-_ 

ভৃগুর্বৈব বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপদসার । অধীহ্ি 
ভগবো ব্রন্ষেতি। তম্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ 

আোত্রং মনো বাঁচমিতি। ত*৮ হোবাচ। যতে। বা ইমানি 
ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি | যৎ প্রষস্ত্যাভি- 

সংবিশত্তি। তঘিজিজ্ঞাসম্ব তণব্রক্ষেতি। স তপোহ- 
তপ্যত।  'স তপন্তণ্ড।--॥১৪১। 

ইতি ভৃগুবল্লযাং প্রথমোহনুবাকঃ ॥ 



ভৃগ্তবল্লী ৷ | ১৮৫ 

সন্পলার্থ। তৃপ্তঃ বৈ (প্রসিদে ; হৃগুনায়া প্রসিদ্ধঃ) বাকুণিঃ ( বরুণন্ত 
অপত্যং) [জিজ্া্ি সন্ ] ভগবঃ (ভগবন্), | ত্বং) ব্র্ধ (বেদৎ ) অধীহি (মাম্ 
অধ্যাপয় ) ইতি ( অনেন মন্ত্রেণ) পিতরৎ বরুণং উপসসার ( থাবিধি উপাগতঃ)। 
তট্ে ( ভৃগবে ) এতৎ (বক্ষ্যমাণৎ বচনং) প্রোবাচ ( প্রোক্তবান) [পিতা ], 
অন্ন ( অন্লময়ং শরীরং ), প্রাণৎ, চক্ষুঃ, শ্রো্রৎ, মনঃ, বাচম্ (বাগিক্টরিয়ম) ইতি 
( এতানি ব্রন্ধানুভৃতিদ্বারভূতানি উক্তবানিত্যর্থ,)। [ বঙ্গোপলন্ধিদ্বারাণি উক্তা ] 
তৎ (ভৃপুৎ) উবাচ (উক্তবান্) হ (প্রতি) রন্ষণঃ লক্ষণম্_ হে সোম্য ] যতঃ 
: যন্থাৎ কারণভূতাৎ ) বৈ ( অবধারণে ) ইমানি । ব্রঙ্গাদিস্থাবরান্থানি ) ভূতানি 
জায়ন্তে ( উৎপগ্যান্থে ", জাতানি ( উৎপন্নানি চ। বেন বস্তন) জীবস্তি ( স্তিতিং 
লতন্তে ). প্রষস্তি ( ধ্বধপানুখানি সন্তি চ) ঘৎ (বস্থ) অভিসংবিশস্তি (যন্ত্র 
প্রলীয়ন্তে ) তৎ' ( জন্ম-স্থিতি-লয়-নিদানং বস্ত ) বিজিজ্ঞাসম্ব (বিশেষণে জ্ঞাতু- 
মিচ্ছ); ততৎ(তচ্চ বস্ত্) এগ ইতি। [ এতৎ শ্রত্! ) সঃ (তৃগ্ডঃ) [ব্রদ্ষোপ- 
লন্ধিসাধনত্বেন ] তপঃ অতপ্যত (তপঃ ক্লৃতবান্)। সঃ (ভৃুঃ) তপঃ তণ্ড। 
€(তপঃ কৃত্বা)-__ 0০১ ॥ ৪১ ॥ 

সুলান্ুক্রীদগ ৷ ভূগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণের পুজ্র বারুণি (ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞান্থ হইয়া) পিতা বরুণেরর্ণনকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন__ 
[ পিতঃ আমাকে ] ব্রহ্মবিষ্ভা উপদেশ করুন। পিতা যথাবিধি উপা- 
গত' সেই পুত্রকে [ ্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্ূত ] অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, 
মনঃ ও বাক্যের উপদেশ করিলেন। অনন্তর তাহাকে | ত্রাহ্ষের 
লক্ষণ বলিলেন ]-্ধাহা হইতে ব্রহ্ধাপ্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন 
হয়, উৎপন্ন হইয়াও ধাঁহ। দ্বারা জীবিত থাকে এবং বিনাশ সময়েও 
যাহাতে বিলীন হয়, তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর? 
তাহাই ব্রহ্ম । [ ভৃগু এই কথা শুনিয়। ] তপস্তা করিলেন। তিনি 
তপস্ত। করিয়।-॥ ১। ৪১ ॥ | 

ইতি প্রথমান্বাক-ব্যাখ্যা ॥ ১ 
স্ণাহ্-লরভ্ভাম্যঙ্ম। আখ্যায়িক! বিস্তান্ততয়ে,_ প্রিয়ায় পুক্রায় পিত্রো- 

ক্রেতি--ভূগুর্ব্বৈ বারুণিঃ। বৈশব্দঃ প্রসিদ্ধানুম্মারকঃ, ভৃগুরিক্জিবংনামা 
প্রসিদ্ধোধনুন্রারধ্যতে । বারুণিঃ বরুণন্তাপত্যং--বারুণিঃ বরুণং পিতরং ব্রহ্ধবিজি- 

জ্রান্থঃ উপসসার উগগতবান্--অধীহি ভগবো ব্রঙ্দ-ইত্যনেন মন্ত্রেণ। অধীছি অধ্যা- 
পয় কখয়। সচ পিতা বিধিবহুপসন্নায় তণ্মৈ পুন্লায় এতদ্বচনং প্রোবাচ-_অন্নং, 

২৪ 



১৮৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

প্রাণৎ চক্ষঃ শোত্র, মনো। বাচমিতি। অন্নং শরীরৎ, তদত্যন্তরঞ্চ প্রাণম্ অত্তারম্, 

অনস্তরমুপলব্িসাধনানি চক্ষুঃ শ্রোত্রৎ মনো বাচমিত্যেতানি ধন্মোপলৰেৌ দ্বারাঁ- 

ধ্ুতবান্। উক্ত! চ হ্বারভৃতান্েতান্ন্লাদীনি তৎ তুগুৎ হোবাচ ব্রহ্ধণো! লক্ষণমূ্। ১। 

কিং তৎ? বতঃ যস্মাৎ বৈ ইমানি ব্রহ্গাদীনি স্তত্বপধ্যস্তানি ভূতানি জায়স্তে, 

যেন চ জাতানি জীবস্তি প্রাণান্ ধারয়স্তি বর্ধন্তের। বিনাশকালে চ বত প্রয়স্তি 

ষদ্ব্রহ্ধ গ্রতিগচ্ছপ্তি অভিসৎবিশস্তি তাদান্ত্যমেব প্রতিপ্রদ্যস্তে ; উৎপত্তিস্থিতিলয়- 

কালেষু ষদাত্মতাং ন জহতি ভূতানি, তদেতট্ব্রদ্দণো লক্ষণম্। তদ্বগ বিজিজ্ঞা- 

সন্য বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্, যদেবংলক্ষণ ব্রহ্ম, তদন্লাদিদ্বারেণ প্রতিপদ্তস্বেত্যর্থ:। 

শ্রত্যন্তরঞ্চ_-“প্রাণস্ প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নস্তান্নং মনসে যে 

মনে! বিছৃস্তে নিচিক্যাব্রক্ষ পুরাণমগ্র্যম্* ইতি। ব্রক্ষোপলব্ৌ দ্বারাণ্যেতানীতি 

দর্শয়তি । স ভূপ্ঃ ব্রন্মোপলবিদ্বারাণি ব্রহ্মলক্ষণৎ চ শ্রত্বা পিতুঃ, তপ এব ব্রদ্গোপ- 

লব্ধিসাধনত্বেন অতপ্যত তণপ্তবান্। ২ ও 

কুতঃ পুনরনুপদি্টন্তৈব তপসঃ সাধনত্বএতিপত্তি: ভূগোঃ? সাবশেযোক্তেঃ। 

অল্লাদিত্রঙ্ষণঃ প্রতিপতৌ দ্বারং, লক্ষণৎ চ.“যতে বা! ইমানি তুতানি' ইত্যাহ্যাক্তবান্। 
সাবশেষং হি তৎ, সাক্ষাদ্বক্ষণোহনির্দেশাৎ। অন্যথা হি স্বরূপেশৈব বর্গ নির্দষটব্যং 
জিজ্ঞাসবে পুত্রায়_ ইদমিথংরূপৎ ব্রহ্মেতি; ন চৈবং নিরদিক্ষৎ ) কিন্তহি, সাবশেব- 

মেবোক্তবান্। অতোইবগম্যতে- নূনং সাধনাস্তরমপ্যপেক্ষতে পিত। ব্রঙ্গবিজ্ঞানং 

প্রতীতি। তপোবিশেষপ্রতিপত্তিত্ত সর্বসাধকতমত্বাৎ ; সর্বেষাৎ হি নিয়তস্মধ্য- 

বিষয়াণাৎ সাধনানাৎ তপ এব সাধকতমৎ সাধনমিতি হি প্রসিদ্ধং লোকে ৷ তন্মাৎ 

পিত্রা অন্ুপদিষ্টমপি ব্রঙ্গ-বিজ্ঞানসাধনত্বেন তপঃ প্রতিপেদে ভূগুঃ | তচ্চ ত্বপঃ 

বাহাস্তঃকরণসমাধানুম্, তন্বারকত্বাৎ ব্রহ্দগ্র/তপতেত | 

“মনসম্চেত্িয়াপাঞ্চ হ্েকা গ্রযৎ পরমং তপঃ। 

কায: সর্বধর্েত্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে |» 
ইতি স্থতেঃ। সচ তপস্তপু1॥ ১॥ ৪১ ॥ 

ইতি ভৃগু বল্ল্যাৎ গ্রথমান্থবাকভাব্যম্ ॥ ১॥ 
ভাম্যানুবাদ | 'ভৃ্ঃ বৈ বারুণিঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার (ভৃখ- 

বরুণ সংবাদের ) উদ্দেস্ট- বর্ণনীয় বিস্তার প্রশংসা জাপন করা । পিতা বখন 
আপনার প্রিয় পুক্রকে এই বিস্তার উপদেশ করিয়াছেন ; (তখন ইহাতেই বিস্তার 

উৎকর্ষ গ্রীকাশ পাইতেছে ) (১)। শ্রুতির 'বৈ' শবটা বিষয়ের গ্রসি্ধতা স্মারক; 

(১) জগতে পুত্ই পিতার সমধিক প্রিয় পা; সুতরাং পিত। পুত্রকে হাহ৷ 
দান করেন, তাহ! নিশ্চয়ই প্রিয় বা উত্তম বন্ধ; ত্মধ্যেও আবার গং পুজকে যাহ। 



সৃগুবল্লী ৷ ১৮৭ 

অর্থাৎ তৃগুনামে প্রসিদ্ধ খবির কথ। স্মরণ করাইয়া দিতেছে। বারুণি অর্থ বরুণের 

পুর । সেই বারুণি ব্রন্মজিজ্ঞান্থু হুইয়া পিত| বরুপের নিকট--'ভগবন্, আপনি 
আমাকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করুন' ( অধীহি ভগবঃ, ব্রহ্ম ) এই মন্ত্োচ্চারণপূর্ব্বক 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। “অধীহি অর্থ “অধ্যাপয়” শিক্ষাদান করুন-_বলুন। 
সেই পিত| যথাবিধি উপাগত সেই পুক্রকে এই কথ। বলিয়াছিলেন -অঙ্প, প্রাণ, 
ক্ষুঃ শ্রোত্র, ( কর্ণ ), মন ও বাকৃ। অন্ন অর্থ-শরীর। এখানে অগ্্লময় কোব ; 
আর প্রাণ হইল, তদত্যন্তরস্থ অত্ত। ( ভোক্ত] )। এতছ্ভয়ের কথা.বলিয়া অনস্তর 
ব্রহ্মোপলন্ধির উপার়শ্বরূপ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন ও বাক্, এই কয়টা জ্ঞানসাধনের 
উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মোপলন্ধির স্বারস্বূপ এই অন্ন প্রভৃতির উপদেশ করিয়া, 
সেই ভূগুকে ব্রক্ষলক্গগ বলিয়াছিলেন। ১ 

সেই লক্ষণটা কি নাঁ, ধাহা হইতে এই ব্রঙ্গাদি শুম্বপধ্যস্ত ভূতবর্গ জন্ম 
লাভ করে, জাত হইয়াও ধাহা দ্বারা জীবিত থাকে, অর্থাৎ প্রাণ ধারণ করে-- 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনাশ কালেও, যে ব্রহ্গে প্রতিগত (প্রত্যাগত ) হইয়া 

অভিসংবিষ্ট হয় অর্থাৎ তদভিন্নভার লাভ'করে ; ফল কথা, উৎপত্তি, স্থিতি বা 

বিগয়কালেও ভৃতবর্গ ধাহার সহিত তদাস্মকভাব ( অভিন্নভাব ) ত্যাগ করে না, 
( তিনিই ব্রহ্ম); ইহাই বর্ষের লক্ষণ (৯)। সেই ব্রচ্ষকে বিশেষ ভাবে জানিতে 
ইচ্ছা কর। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রদ্ধকে অন্নময়াদিক্রমে অবগত হও বা! প্রাপ্ত 

হও৭ অপর শ্রুতিও --'ধাহা রা ব্রহ্ধকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শোত্রের শ্রোন্র, 

অল্নের অন্প ও মনের্ মন বলিয়। অবগত হইয়াছিলেন, তাহ।রাই তাহাকে সর্বাদি 

পুরাণ পুরুষ বলিয়! নির্ধারণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মোপলন্ধির জন্ত এই 
সমুদয় উপায় প্রদর্শন করিয়াছে । সেই ভৃগু পিতার নিকট 'হইতে ব্রঙ্গোপলন্ধির 
উপায় সমূহ ও ব্রহ্ধ লক্ষণ অবগত হইয়া, ব্রচ্ধোপলব্ধির উপায়রূপে তপস্তা অবলঘ্বন 
করিয়াছিলেন। ২ রঃ 

দেন, তাহ। যে, আরও অধিকতর প্রিম্, সে বিষয়ে সনেহ নাই। অস্তএব এখানেও 
পিত| বরুণ আপনার প্রিন্ন পুত্র ভৃগুকে যে বিস্তার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা যে, অতিশয় 
প্রিয় বা উত্তম বিস্তা, তাহ! সহজেই জন্ুমান করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পিতা" 
পুর সংবাদাত্বক এই আখ্যারিকাটীকে বিস্তার প্রশংস। সূচক বল! হইল। 

(২) তাৎপধ্য.স্বরদ্ধের লক্ষণ ছুই প্রকার__-এক স্বরূপ লক্ষণ, অপর তুটঙ লক্ষণ। 
বাহ! কেবল স্বরূপ মাত্রের বোধক (বিশেষণাদি বোধক নহে), তাহ। স্বরূপ লক্ষণ। যেমন 

সত্য, জ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি। আর হাহ! সাময়িক গুপক্রিয়াদি ধশ্ম 'দ্বার। ত্রহ্মবোধক, 
তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেন সই স্থিতি লয়ের কারণ _্রন্ম ইত্যাদি। এখানেও শ্রুতি 
সেই তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই রহ্ষপ্রতিপাদন করিয়াছেন। 



১৮৮: তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 
গাল কথ!, তপস্তা যে, ব্রন্মোপলব্ধির উপায়, একথ ত ভৃগুর পিত। ভূগুকে 

বলেন নাই; তবে কিরূপে ভৃগু অন্ুপদি্ট তপন্তাকে ব্রঙ্গোপলব্ধির উপায়" 

রূপে অবধারণ করিলেন? হা, পিতৃবাক্যের অসম্পূর্ণতাই (ভৃগুর এরূপ 
অবধারণের ) কারণ। কেন না, “যতো! বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্যে অন্নময়াদি- 

রূপ ত্রদ্ষের বিজ্ঞান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বাক্য ত অসম্পূর্ণ ই 

রহিয়াছে; কারণ, [ এ পর্য্যন্ত ] সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোথাও বরঙ্গের ম্বরূপ নির্দেশ করা 

হয় নাই। বাক্যটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, জিজ্ঞন্ পুত্রের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

রন্ধের স্বরূপ নির্দেশ করাই উচিত ছিল-_-্রন্ম এবস্ুত এবং এই প্রকার' ; কিন্তু 
তিনি তাহ! নির্দেশ করেন নাই; তবে কি করিয়।ছেন; না, সাবশেষ বা! অসম্পূর্ণ 

ভাবেই [ তটস্থ লক্ষণ দ্বার ) নির্দেশ করিয়াছেন? অতএব বুঝা যাইতেছে যে, 

পিতা বরুণ খষি ব্রদ্ধের স্বরূপ প্রতীতির জগ্ত আরও অতিরিক্ত সাধনের অপেক্গ। 

রাঁখিয়াছিলেন, অর্থাৎ যে সমুদয় উপায় নির্দেশ করা হইল, সে সমুদয় উপায় 

কেবল ব্রঙ্গের পরোক্ষ জ্ঞানেরই সাধন মাত্র ; কিন্তু তাহার অপরোক্ষ ব। সাঞ্গাং 

সম্বন্ধে স্বরূপবিজ্ঞানের জন্য আরও কিছু সাধন আছে, যাহার অভাবে বর্গের স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা তৃপ্ নিশ্চয়ই পিতৃ বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সেই অতিরিক্ত সাধনটা যে, পোবিশেষ, ইহ! তিনি তপন্তার সর্ধার্থ 
সাধনক্ষমতা! হইতে বুঝিয্াছিলেন। কেন না, বিভিন্নপ্রকার ফুলর জন্ত পৃথক্ 
পৃথক্ ভাবে যে সমুদয় সাধন ব| উপায় নির্দি্ আছে, তন্মধ্যে তপর্তাই 
সর্ধোতকষ্ট সাধন ব| উপায়, ইহ। জগৎ্প্রসিদ্ধ কথা; (৩)। কাজেই পিতার উপদেশ 
ব্যতিরেকেও ভৃগু স্ববুদ্ধিপ্রভাবেই তপক্সাকে ব্রহ্মবিজানের উপায়রূপে বুঝিয়া- 
ছিলেন, এবং গ্রহণও করিয়াছিলেন | সেই তপন্তাও এখানে বাহ্ ও অন্তঃকরণের 
সসাধান বা একাগ্রতা মার; কারণ, উহাই ত্রদ্ষোপলন্ধির দ্বার। স্্ৃতিপান্ত্রও 
একাগ্রতাকেই পরম তগন্ত। বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন - “মন ও ইন্দ্ির়গণের যে, 
একাগ্রতা, তাহাই পরম তপন্তা ; এবং তাহাই সর্ধধন্্ীপেক্ষা শ্রেঠ পরম ধশ্ব 
বপিয়। কথিত হঁয়।' ভৃগু সেই তপন্তা। করিয়।_-॥ ১॥ ৪১ ॥ 

তি ভগুবলীর প্রথমাস্থবাকের ভাষ্যান্থবাদ ॥ ১॥ 
(৩) অভিপ্রাপ্ধ এই যে, সিদ্ধি্ানের ষ্ত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে তপন্তাই 

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনঞ খধিরা বপিধাঞ্থেন__ 'নাসাধ্যং ছি তপশ্যতঃ তপস্বীর অসাধ্য বা 
ছল কিছু নাই; কাঙ্গেই এখানে পিতার উপদেশ না৷ পাইয়াও, ভূ” শান্ত্াস্তর-সংবাদে 

* ও লোক প্রসিদ্ধি অনুমারে র্ষবিগ্ঠার জন্ট তপস্তাকেই রো সাধন বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 



ভূগুবল্লা | ৰ ১৮৭) 

অন্নং ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ । আন(দ্ধোপ খাল্বিমানি ভূতানি 
জায়ন্তে। অন্নেন জাতাণি জাবন্তি। অন্নং প্রয়স্ত্যভি- 

মংলিশন্ত।তি। তদ্িজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিভরবপদমার | 

অবীহি ভগবো ব্রন্মেতি | ₹৭% হোবাচ । তপম। ব্রন্গ নিজিজ্ঞ।- 

সম্ব। তিপো ব্রঙ্দেতি। স উপোইত্যভ। সপ তগতগ্ু- 

|১] 0 -২॥ »... 

ইত ভূৃগুবল্ল্যাঁং ছি ভীয়োহনুণাক? ॥২। 

ব্রন । [সভৃগ্তঃ তপঃ প্ত1) অন্নৎ এদ্দেতি )জানাৎ । অন্নমেব 

বহ্ধত্বেন জ্ঞাতবান্)। হি (যতঃ) হমানি (এঞ্জাদিভৃণপত্্যস্তানি ) ভূতানি 

অন্রা্ৎ এব লু ( নিশ্চয়ে ) জারগ্ে; আতানি চ( সম্তি' মনন জীনন্তি; প্রনস্তি 

চ(বিনাশোনুধানি চ সন্তি) মনুধ অডিসংবিশঞ্তি (অল্পে বিলীয়ন্তে) ইতি। 

তৎ (অন্নবন্ধ ) বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা)। গংশয়াপন্নঃ লন ) পুনঃ এব (অপি ) পিতরং 

ণরুণম্ উপ“সার (উপগভবান্ , ভগবঃ । ভগখন্) [ ৬৭ ] ব্রহ্ম অপীহি । মাঁম্ 

অধ্যাপয় ) ইঠি (অনেন মন্ত্রে ১। [| সচপিতা] ম্ (ভৃং) উবাঁচ -. 
তপসা (বাহ্ান্তঃকরণসমাধানেন ) প্রন্ধ বিজিজ্াসম্ব। [যতঃ] ত"এ ব্রহ্গ 

'( ব্রদ্ষলাভহেতুঃ ) ইতি । সঃ! ওঃ) [পিত্রৈবন্ উপদিঃ সন্ ) তপঃ অশ্প্যত । 
সঃ ভগুঃ) তপঃ তণ্তা ॥ ১1৪২ ॥ 

শুলনাম্তুক্বাদ। ' সেই ভৃগু তপস্তা করিয়। ] জানিয়াছিলেন, 

অননই ব্রহ্ম। কারণ ? যেহেতু অন্ন হইতেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয় ; 
উত্পন্ন হইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাশকালেও 

অন্নেই বিলীন হয়। ভৃগু তাহা অবগত হইয়া পুনশ্চ পিতা 
বরুণের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইলেন ; এবং বলিলেন --আমাকে 
ব্রন্মোপদেশ প্রদান করুন। পিত। বলিলেন--তপস্যা ছারা ব্রহ্গকে 
বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা! কর; তপস্যাই ব্রধধ। তদনভ্তর ভ্গু 

তপস্যা করিলেন $ এবং তপস্যা করিয়া_-॥ ১৪২ ॥ 

ইতি ভূগুবল্লী-দ্বিতীয়ানুবাকব্যাধ্যা ॥২ 

স্পাক্কল্রভ্ভান্ন)জ1-- অন্নং রন্ষেতি ব্জানাদিজ্ঞাতবান্। তদ্ধি* 

যথোক্তলক্ষণোপেতম্। কথম্? অন্নান্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়স্রে হা 



১৯৩ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

জাতানি জীবপ্তি, অন্ন প্রয়স্তি অভিসংবিশুস্তীতি। তন্মাৎ যুক্তমনন্ত ব্রন্ত্ব- 

মিত্যভিপ্রায়ঃ। স এবং তপস্তপ্তা, অন্ং ব্রন্গেতি বিজ্ঞায় লক্ষণেনোপপত্ত্াা 

চ পুনরেব সংশয়মাপন্নঃ বরুণৎ পিতরমুপসণার -অধীহি ভগবো ব্রন্মেতি। ১ 

কঃ পুনঃ সংশয়হেত্রস্তেতি ? উচ্যতে - অনুস্তোৎপত্তিদর্শনাৎ। তপসঃ পুনঃপুন 

কুপদেশ; সাধনা তিশয়ত্বাবধারণার্থঃ। যাবদ্ত্রক্ষণো লক্ষণৎ নিরতিশয়ং ন ভবতি, 

যাবচ্চ জিজ্ঞাসা ন নিবর্তৃতে, তবত্তপ এব তে সীধূনম্) তপসৈব ব্রহ্মাবিজিজ্ঞাসন্বে- 
ত্যর্থঃ । খজন্ৎ ॥ ১॥ ৪২। 

ভাব্যান্ুন্বাদ ৪। ভৃগ্ড তপস্তার পর ] বুঝিয়াছিলেন-_ অন্নই ব্রহ্ম । 

কারণ, অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূত (ব্রহ্গা হহতে তৃণপধ্যস্ত ) জন্মলাভ করে; 
জাত ইহারাও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে; এবং বিনাধ সময়েও অন্নেই 

বিলীন হইয়। থাফে। অভিপ্রায় এই যে, সেইহেতু অগের ব্রহ্মত্ব যুক্তিযুক্তই 

বটে। সেই ভূগড এইরূপে তপস্তা করিয়া, এবং ব্রদ্ষেদ লক্ষণ ও তগছিষয়ক 

বিচার দ্বারা অন্নই ব্রহ্ম এইরূপ জানিয়া পুনশ্চ সংশয় যুক্ত হইয়া পিতা বরুণের 

নিকট উপস্থিত হইলেন) [ এবৎ বলিলেন, ] তগবন্ আমাকে ব্রদ্দোপদেশ 

প্রদান করুন। ১ | 

ভাল কথা, তৃগুর উক্ত বিষয়ে সংশয়ের কারণ কি? হা, বলা হইতেছে _ 
অল্নের উৎপত্তি দর্শনই কারণ ; অভিপ্রায় এই যে, অন্ন নিজে যখন উৎপত্তিশীল , 

পদার্থ, তখন অন্ন ত সর্ধকারণ হইতেই পারে না; পরন্ত উহারও অন্ত কারণ থাকা 

আবশ্তক হয় ; সুতরাধ অন্নঃ সর্বকারণীতূত ব্রহ্ম হইতে পারে না) এই জন্যই 

ত্বগুর মনে ব্রঙ্মবিষয়ে সংশয় সমুৎপন্ন হইয়ান্ে। অন্ান্ত সাধন অপেক্ষা 

তপন্তার : শ্রেষ্ঠত। ভ্ঞাপনের জন্ত এখানে তপের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ষের সর্ববাতিশারী লক্ষণ নিরূপিত না হয়, এবং যে পর্যন্ত ব্রহ্- 
জিজ্ঞাস নিবৃত্ত ন! হয়, তাবৎকাল তোমার পক্ষে তপই একমাত্র সাধন। 

তগন্ত| দ্বারাই ব্র্ছকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা কর। অন্তান্ত অংশ 

সরল ॥১।১২॥ 

ইতি ভূগুবন্গী-দ্বিতীয়ান্ুবাকের ভাষ্যান্থধাদ ॥২। 

প্রার্ো স্রন্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খন্থিমানি ভূতানি 
জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবস্তি । প্রাণং প্রয়ন্ত)ভি সংবিশ- 

স্তীতি ৷ তথিজ্ঞায় ৷ পুনরেধ বরুণং পিতরমুপনসার । অধীহি 



ভূগুবল্লী ৷ - ১৯১ 

ভগবে। ব্রন্মেতি। ত৭্৮ হোবাঁচ। তপণ। ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসণ্ধ। 

তপে। ব্রন্মেতি। ম তপোহতপ্যত। ন তপস্তপ্ত ॥ ১ ॥ ৪৩ 

ইতি ভৃগুবল্ল্যাং তৃতীয়োহনুবাকঃ ॥ ৩ ॥ 
সল-্পলার্থঃ । [সতৃঃ] গ্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি ব্জানাৎ। হি (ষতঃ) 

ইমানি ভূতানি খপু প্রাণাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ প্রাণেন এব জীবস্তি; 
প্রষস্তি [ চ সন্তি ] প্রাণম্ এব অভিসংবিশস্তি ইতি]? তৎ (প্রাণত্রহ্গ ) বিজ্ঞায় 

পুনঃ এব পিতরং বরুণম্ উপনসার--ভগবঃ, ব্র্ম অধীহি ইতি। [পিতা বরুণঃ] 

তং উবাচ হ--তপসা৷ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসন্ব ; তপঃ ব্রহ্ম ইতি। সঃ (ভৃগ্ঃ) তপঃ 

অতপ্যত। সং তপঃ তগ্ত1-1১15১৩॥ 

সমুত্ান্ুুলাল। [ভৃগু তপস্যার ফলে] জানিয়াছিলেন-- 

পঞ্চবৃত্তযাত্বক প্রাণই ব্রদ্ধ। কেননা, প্রাণ হইতেই এই সমস্ত 
ইত উৎপন্ন হয়ঃ উৎপন্ন হইয়াও প্রাণের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং 
বিনাশকালেও প্রাণেই বিলীন হয়। ভৃগু ইহা অবগত হইয়] 
পুনরায় পিতৃপমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে 

ব্রন্মোপদেশ প্রদান করুন। পিতা তাহাকে বলিলেন--তুমি তপস্ত 

দ্বার ব্রক্ধকে জানিতে ইচ্ছা কর। ততপস্তাই ব্রন্ম। ভূ তপস্তা 
"করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া-_-॥ ১ ৪৩॥ 

ইতি ভূগুবল্লী- তৃতীয়ানুবাকব্যাধ্যা ॥ ৩॥ 
স্পক্ন্লভ্ভাম্যহ্ম।- 0০॥৯ ৪৩) 

ভ্াম্যান্ুনা ।-৮0০0১1৪৩| 

মনো ভ্রঞ্জেতি ব্যজানাৎ । মনসো হ্োব.খন্থিমানি ভূতানি 

জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যতিসং- 
বিশস্তীতি | তদ্দিজ্ঞায় | পুনরেব বক্ুণং পিতরমুপলসার | অধীহি 
ভগবে। ব্রন্মেতি । ত৭৮ হোবাচ। তপস৷ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব। 
তপো ব্রন্মেতি। নম তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত।--॥১1৪৪| 

ইতি ভূগুবল্লযাং চতুর্ধোইনুবাকঃ ॥ ৪ 1 ূ 

ভনল্পজলশঞ্তি। মনঃ ( সংকল্প-বিকল্লাত্মকং অস্তঃকরণং ) ব্রচ্ধ ইন্ডি 
ব্যজানাৎ। হি (বতঃ) ইমানি ভূতানি খলু মনসঃ এব জাযস্তে ; 



১৯১ | তিস্তিবীয়োপনিষদ্ । 

মনসা এব ভীবন্তি) প্রষপ্তি চপন্তি ] (মন: ) অভিসংবিশস্তি ইতি। | ভ$ঃ 

তৎ বিজ্ঞায় পুনঃ এন পির বরুণম্ উপসসার--ভগবঃ, ব্রহ্ম অধীহি ইতি। 

[পিতা | তৎ ! বরুণ) উবাচ হ-তপণা ব্রগ্গ বিজিজ্ঞাসন্ব ; তপঃ ব্রদধ ইতি। 

সঃ ( ভৃণ্তঃ) তপঃ অতপ্যত সঃ তপঃ তগ্ুদা॥ ॥ 3 

মুনান্ুুল!.।। [ভূত তপস্যা করিয়া | জানিয়াছিলেন-_: 

মনই ব্রন্ম। কেন না, খন হঈহেই এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, 

উৎপন্ন হইয়াও মনের দ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালেও 

মনেই বিলীন হইয়। থাকে , ভণ্ড ইহা! অবগত হইয়া পুনরায় 

পিার সমীপে সমাগত হইলেন বলিলেন, ভগবন্ আমাকে ব্রান্ষো- 

পদেশ প্রদান করুন। [পিতা ] তাহাকে ব'লিলেন--তপপ্যা দ্বারা 

ব্রহ্মাকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রদ্ধ। তিনি তপস্যা 

করিলেন । তিনি তপস্য। করিয়া -॥ ১ ॥ 8৪ | 

ইতি ভূগুবলী-চতুর্থান্ুবাকব্যাখ্যা,॥ ৪ ॥ 

সাল ভ্ভাজ্যহ্ 1051: 801 

জ্ঞাজ্যান্মুলাদে |-11)1381 

বিজ্ঞান ব্রঙ্গেতি বাজানাৎ ! বিজ্ঞানাদ্ধোব খশ্বিমানি. 

ভূতানি জায়ন্তে বিজ্ঞানেন জাঁতানি জীবন্তি। নিজানং 

্রয়ন্ত্যভিনংবিশন্তীতি | তদ্বিজ্ঞায়। পু”রেব বরুণং পিতর- 

মুপমলার ; অধীহি ভগবো ব্রন্মেতি। ত্ হোবাচ। তপসা 

ব্রহ্ম বিগিজ্ঞাঁসন্ব |. তণো। ব্রন্মেতি। ম তপোইতপ্যত। স 

তপন্তপ্ত ॥ ১ ॥ ৪৫॥ 

ইন্ি ভূগুবল্লযাং পঞ্চমোহনুবাকঃ ॥ ৫ ॥ 
ব্রহলাহ্ু ॥ বিজ্ঞানৎ ( বুদ্ধিঃ) প্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ। হি (ষতঃ) ইমানি 

ভূতানি খলু বিজ্ঞ/নাৎ এব জায়ন্তে, জাতানি চ বিজ্ঞানেন জীবস্তি) গ্রযস্তি চ 

বিজ্ঞানম্ অভিন্্ংবিশগ্তি ইতি । [ ভণ্চঃ . তৎ | বিজ্ঞান-বরঙ্গ ] বিজ্ঞায় পুনঃ এব 

পিতরৎ বরুণম্ উপসপার -ভগবঃ, ব্রদ্ধ শধীহি ইতি। [পিতা] তং (ভৃগ্ুং) 

উন্নাচ হ -. তপসা! ব্র্গ বিজিজ্ঞাসন্ব ; তপঃ ব্র্ধ ইতি । স (ভূ রী তপঃ অততপাত। 

সঃ তপঃ তপ্তা-1১। ১৫॥ 
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মুলান্যুবাদ। তিনি জানিয়াছিলেন-_বিজ্ঞানই (বুদ্ধিই ) 
বরহ্ধ। কেন না, এই সমস্ত ভূত বিজ্ঞান হইতেই জন্মে; জাত 
হইয়াও বিজ্ঞান দ্বারাই জীবিত থকে এবং বিনাশকালেও 
বিজ্ঞানেই সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে! ভূগু ইহা অবগত হইয়। 
পুনর্ধবার পিতার সমীপে সমাগত হইলেন, এবং বলিলেন-_-ভগবন্, 

আমাকে ব্রন্মোপদেশ প্রদান,করুন। পিতা তাহাকে বলিলেন__ 

তপস্যা দ্বারা ব্রঙ্গকে জানিতে ইচ্ছা কর; তপস্যাই ব্রঙ্গ। ভৃগু 
তপস্য। করিলেন। তিনি তপস্য! করিয়া_-॥১3৫॥ 

ইতি ভৃগুবল্লী পঞ্চমানুবাকব্যাখ্যা ॥৫। 
সাহ্ত্ভাক)ম্ 10 ০ ॥-7১18৫| 

আডাম্যান্ুলাঁদে 10 ০ ॥-0১18৫| 

আনন্দে। ব্রন্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি 

ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন 'জাতাণি জীবন্তি। আনন্দং 
প্রযস্ত্যভিসংবিশন্তীতি | সৈষ। ভার্গবী বারুণী বিগ্ভা । পরমে 

ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিত । সয শ্রবং বেদ প্রতিতিষ্ঠত | অন্ন- 
বাননাদো ভবতি। মহান্ ভবতি। প্রজজয়া পণভির্রদ্ষাবর্চ- 
সেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ১॥ ৪৬ ॥ 

ইতি ভূগুবল্লযাং ষষ্ঠোহনুবাকঃ ॥ ৬ ॥ 
সন্পলার্থঃ। [(সতৃপ্তঃ তপঃ তণ্ড1 ] আনন; 'বরহ্ধ ইতি ব্যঙগানাৎ। 

হি (যতঃ) ইমানি সৃতানি খনু আনন্দাৎ এব জায়স্তেঃ জাতানি আনন্দেন 
এব জীবস্তি; প্রষস্তি চ.আনন্দম্ এব অভিসংবিশস্তি ইতি।' 

সা এষা ( যথোক্তা ) ভার্গবী (ভূগুণা জ্ঞাতা ) বাকুণী (বরুণেন কিতা ) 

বিস্তা পরমে ব্যোমন্ ( ব্যোক্সি, হৃদয়াকাশ-গুহায়াং অদ্বৈতৈ আনন্দে ) প্রতিষিতা 
(অন্নময়াদারভ্য সমাপ্তা )। সঃ যঃ (ষঃ কশ্চিৎ) এবধ ( যথোক্তাং বিস্তাৎ 

বেদ (বিজানাতি ), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে প্রতিষ্ঠাৎ গচ্ছতি ), অক্পবান্ 

€ প্রভৃতারসম্পন্নঃ ), অল্লাদঃ ( অল্নভোক্তা চ ) ভবতি ; গ্রজয়া (সম্তত্য! ) পণ্ভিঃ 

( গবাদিভিঃ ) ব্রন্গবর্চসেন (ব্রদ্ষণ্যতেজস! ) মহান্ ভবতি। কীর্ত্যা (শসা চ) 

মহান্ ( গ্রধানঃ ) ভবতি | ১৪৬। 
৬ 



টব তৈত্তিরীয়োপনিষদূ। 

সুানুাদ। [ভৃগু তপস্যা করিয়া ] বুঝিয়াছিলেন_€ষুঃ 

আনন্দই ব্রহ্ম। কারণ, এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, 

উৎপন্ন হইয়াও আনন্দ দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং বিনাশ সময়েও 

আনন্দেই বিলীন হইয়৷ থাকে। 

এই সেই ভার্গবী (ভূগুকর্তৃক পরিজ্ঞাত ) বারুণী ( বরুণ কর্তৃক 

উপনিষ্ট ) বিষ্ঠা পরম ব্যোমে (অর্থাৎ হৃদয়াকাশরূপ গুহায় ) প্রতিষ্ঠিত 

অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে আরম্ত করিয়া আনন্দময়ে পরিসমাপ্ত 

হইয়াছে। যে কোন লোক এই প্রকার বিদ্ভা অবগত হয়, সেই 

লোক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা 

হন; প্রজা ( সন্তান ) পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহান হন এবং 

কীত্তিতেও মহান্ হন ॥১1৪৬। 

ইতি ভূগুবল্লী যন্ঠান্থৃবাকব্যাধ্যা | ৬ ॥ 
স্পাহ্ল্রভ্ভাম্ব্যহম্। এবং তপনা বিশুদ্ধাম্থা গ্রাণাদিয় সাকল্যেন ত্রদ্ধ- 

লক্ষণমপঞ্তুন্ শনৈঃশনৈরনুপ্রবিশ্তাস্তরতমমানন্দং হ্ধ বিজ্ঞাতবান্ তপসা এব সাধ- 

নেন ভূ, তশ্থাদ্বরহ্মবিজিজ্ঞান্ুন| বাহ্যাস্তঃকরণদমাধানলক্ষণং পরমং তপঃসাধন 

মনুষ্টেয়মিতি প্রকরণার্থঃ ৷ অধুনা আখ্যায়িকাৎ চ উপসংস্বত্য তিঃ স্বেন বচনে- 
নাখ্যায়িকানির্বর্ত্যমর্থমাচষ্টে__সা এষা ভার্গবী-_ভৃগুণ! বিদ্দিতা বরুণেন প্রোকজা-+. 

বারুণী বিদ্তা পরমে ব্যোমন্ হ্ৃায়াকাশগুহায়াৎ পরমানন্দেইটৈতে প্রতিষ্িতা 

পরিসমাণ্ডা অকনময়াদাত্মনোহধিপ্রবৃত্া ।১ 
এবমন্টোহপি তপসা এব সাধনেন অনেনৈব ক্রমেণ অন্ুপ্রবিণ্ত আননদং 

ব্রহ্ম বেদ, স এবং বিষ্তাপ্রতিষ্ঠানাৎ প্রতিতিষ্ঠতি আনন্দ পরমে ব্রহ্মণি, ব্রদ্ধৈব 
ভবতীত্যর্থঃ। দৃষ্ঞ্চ ফলৎ তন্তোচ্যতে-_অল্নবান্ প্রভৃতমন্মন্ত বিদ্যত ইত্যন্নবান্) 
সত্তামাত্রেণ তু সর্ধে! হান্নবানিতি বিস্তায়| বিশেষে ন স্তাৎ। এবমক্লমতীত্যন্নাদে 

দীপ্তাগরির্ভবতীত্যর্;ঃ। মহান্ ভবত্তি। কেন মহত্বমিত্যত আহ,_ প্রজয়া 

পুত্রাদিনা, পণ্ুডভিঃ গবাশ্থা দিভিঃ, ব্রচ্ষবঙ্চসেন শমদমন্ানাদিনিমিত্তেন তেজস 
মহান্ ভবতি, কার্ত্যা খ্যাত্যা গুভাচারনিমিত্তয়] ॥১।৪৬। 

ইতি ভৃগুবজযাৎ ষষ্ঠাঙ্গবাক ভাষ্যম্ ॥ ৬ ॥ 
ভাম্ানুক্ণাদ। এইরূপে তপন্তা ছারা বিশুদ্ধচিত্ত ভৃগু উল্লিখিত 

প্রাণ প্রস্থৃতিতে ব্রদ্গের সম্পূর্ণ লক্ষণ না দেখিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে প্রবেশ 

করিয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ অর্ত্াটি লাভ করিয়ী তগস্তা গ্রভাথেই আমনাকে বর্গ 
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বলিয়া জানিয়ান্িলেন। সেই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাস্ত পুরুষের বহিরিক্রিয় ও 
নস্তরিন্দ্রিয়ের সমাধি বা একা গ্রতারপঞ্ভীরম সাধন তপন্তার অনুষ্ঠান কর! আব- 

হক, ইহাই এই প্রকরণের অভিপ্রেত বা তাৎপর্যযার্থ। অতঃপর শ্রুতি নিজেই 
আখ্যায়িক! সমাপ্ত করিয়া নিজের কথায় আখ্যায়িকার তাৎপর্য্যা্থ ব্যক্ত 

করিতেছেন-__উক্ত প্রকার এই ভার্গবী অর্থাৎ ভৃগুকর্তৃক বিদিত এবং বরুণ 
কর্তৃক উপদিষ্ট_বারুণী বিস্তা পরুম ব্যোমে অর্থাৎ" হদয়াকাশ-গুহায় অদ্বৈত 

পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিতা_ অন্নমন্ন আত্ম! হইতে আরন্ধ হইয়৷ উক্ত পরমাননে 
পরিসমাগ্ড হইয়াছে।১ 

অন্তও যেকোন লোক বধোক্ত প্রণালীক্রমে এই তপস্তাবপ সাধন দ্বার! 

অস্তূ্টি লাভ করত আনন্দরূপী ব্রহ্গকে জানেন, তিনিও এই প্রকার বিস্বা 

প্রতিষ্ঠা প্রভাবে পরমানন্দ ব্রন্ধে স্থিতি লাভ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হন। বিস্তার 

ৃষ্ট (লৌকিক) ফলও বলা হইতেছে--সেই বিশ্বান্ অন্নবান্__ প্রচুর পরিমীণে 
অন্প লাভ করেন; যৎকিঞ্চিং অন্নসম্পদ্ সকল লোকেরই থাকিতে পারে; 

তাহাতে বিস্তাবানের কোনও * বিশেষত্ব ,ঘটে না । (এইজন্ত 'অন্নবান্, অর্থে 

প্রচুর অন্নসম্পন্ন বলা হইল )। সেই লোক অন্নাদ_-অন্নতোক্তা অর্থাৎ দীর্তাগি 

হন) এবং মহান্ হন। কিসে মহত্ব, টাহা বল! হইতেছে প্রজা-_পুত্রাদি বরা, 

পৃশ্ড-"্গো-অশ্থ গ্রত্ৃতি দ্বারা, এবং ব্রহ্মাবর্চস-_-শম, দম ও জ্ঞানাদিল তেজে 

(মহান হন )) আর কীর্তি-মঙগলময় আচারজনিত যশেও মহান্ হন ॥১1৪৬| 

ইতি ভৃগুবল্পীর হষ্ঠান্থবাকের ভাষ্যান্থবাদ ॥&| 

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ | তদ ব্রতমূ। প্রাণো রা অন্নমূ। শরীর- 

মন্নাদমূ। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। *শরীরে প্রাণঃ প্রতি- 
ভিতঃ। তদেতদন্নমন্ে প্রতিঠিতমূ। সয এতদন্নমন্নে প্রতি- 

গিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি | অন্নবানম্নাদে! ভবতি। মহান্ ভবতি 

প্রজয়। পশুভিত্র হ্ষবঙ্চসেন । মহান্ বীর্য ॥১॥ ৪ 

ইতি তৃগুবল্ল্যাং সপ্তমোহমুবাকঃ ॥ ৭ ॥ 
সল্পলার্থঃ। বঞ্ধ। [অন্নবিজানেনৈব ব্রহ্গবিজ্ঞানৎ সম্পদ্ধতে সন্মাৎ] অল্পং 

ননিন্্যাৎ ( অন্ননিন্দাৎ ন কুর্যযাৎ )। তৎ (অনন্ত অনিন্দনং ) ব্রতম্ ( অবস্থী- 

প্রতিপাল্যো নিয়মঃ )। [ ক্কিং তত্অল্নম? ] প্রাণঃ বৈ অন্গং ( অল্নময়শরীরাস্ত-" 

দৃতত্বাৎ )) [ বৎ বন্তাস্তঃ গ্রতিষ্ঠিতধ, তৎ তন্তাকমিহাভিপ্রেতম্)। শরীর্ম্ 



১৯৬ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ । 

অন্নাদম্ ( অন্নভোক্ত ) প্রাণে শরারৎ প্রতিষ্ঠিতৎ (প্রাণাধীনত্বাৎ শরীরস্ত) শরীরে 

চ প্রাণ প্রতিষঠিতঃ। তৎ এতৎ ( উভতয়ং প্রাণঃ শরীরৎ চ) অন্নং অন্নে প্রতি- 
ষ্ঠিতৎ। সযঃ (কশ্চিৎ) অন্নে প্রতিষ্ঠিত এতৎ ( উতভয়ৎ ) অল্নৎ বেদ : জানাতি ", 
[সঃ] প্রত্তিষ্ঠতি, অন্নবান্, অন্নাদঃ ভবতি, প্রয়!, পশুতিঃ, ব্রহ্মবর্চসেন চ মহান্ 
তবতি; কীর্ত্যা (ফশসা) মহান্ : মহত্ববান্) ভবতি | | ব্যাখ্যা পূর্বববৎ )1১3৭| 

মূলানুবাদ। |. উক্ত বিদ্বান যেহেতু প্রথমে অন্নবিজ্ঞান দ্বারাই 
্রহ্মতত্ব অবগত হইয়াছেন, সেই"হেতু ] কখনও অন্নের নিন্দা 
করিবেন ন|; ইহাই তাহার ব্রত অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় নিয়ম । 
প্রাণ হইতেছে অন্ন; আর শরীর অন্নাদ ( অন্নভোক্তা ); [ কারণ, 

এই শরীর প্রাণের সাহায্য লইয়াই বাঁচিয়৷ থাকে ; এই জন্ত ] 
শরীর প্রাণে অধিষ্ঠিত বা আশ্রিত; আবার প্রাণও শরীরে 
অধিষ্ঠিত; স্থতরাং এই উভয় অন্নই, অন্নে অবস্থিত। যে কোন 
লোক অন্নে প্রতিষ্ঠিত এই উভয়"অন্নকে জানেন, তিনি প্রতিষ্ঠ। 
লাভ করেন (জগদ্ধিখ্যাত হন ), প্রভৃত অন্নবান্ ও অন্নভোক্তা হন, 
এবং সন্তান, পশুসম্পদ্ ও ব্রহ্মবঙ্চঙ্জে (জ্ঞানজনিত তেজে ) মহান্ 
হন, অধিকন্তু জ্ঞানপ্রচারের ফলে কীত্তিতেও মহত্ব লাভ 
করেন ॥১।৪৭॥ 

ইতি ভূগুবন্লী সপ্তমানুবাক ব্যাখ্যা ॥ ৭॥ 

শাহ প্রজ্ডাম্যস্__কিঞ্চ। অয্নেন দ্বারভৃতেন ব্রহ্ধ বিজ্ঞাতৎ যন্মাৎ, 
তস্মাদ্গুরুমিবারং ন নিন্দ্যাৎ+ তদন্তৈবং ব্রচ্জবিদে। ব্রতমুপদিস্টাতে । ব্রতোপদে- 
শোহস্ততয়ে ; স্ততিতাক্ত্* অনন্ত ব্রদ্ধোপলন্ধপায়ত্বাৎ। প্রাণে বা অ্ম, 
শরীরাস্তর্ভাবাৎ প্রান্ত । হদ্যস্তাত্তঃ প্রতিষ্ঠিতৎ ভবতি, তত্ত্তা্নৎ ভবতীতি। 
শরীরে চ প্রাণঃ গ্রতিঠিতঃ, তস্মাৎ প্রাণোহক্সং শরীরমন্নাদম্। তথা শরীরমপ্যনসং 
প্রাপোহপাদঃ | কন্মাৎ প্রাণে শরীরং গ্রতিঠিতম্? তন্লিমিত্বত্বাচ্ছরীরস্থিতেঃ | 

তন্মাদেতদুভয়ং শরীরং প্রাণশ্চ অকপমন্নাদশ্চ। যেনান্তোন্ন্মিন্গ্রতিষ্ঠিতং, 
তেনারম্। ধষ্নোন্োন্তন্ত প্রতিষ্ঠা, তেনান্নাদঃ। তন্মাৎ প্রাণ শরীরঞচোভয়- 
মন্মন্্াদং চ। সয এতাদনমন্ে গ্রতিষ্ঠিতৎ বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি অল্ারাদাত্মনৈব। 
কিঞ্চ। অক্নবান্ অল্লাদে। ভবতীত্যাদি পূর্বববৎ 8১1৪৭ 

ইতি তৃগুবন্গী সপতমান্থবাকভাষ্যম্ ॥ ৭। 



ভূৃগুবল্লী ৷ ১৯৭ 

ন্ভাম্্যাশ্ুন্বাদি। অপিচ, যেহেতু উপায়স্বরূপ অন্নের সাচায্যে বঙ্গ 

পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেত অন গুরুস্থানীয়; এই কারণে অন্নের নিন্দা 

করিবে না। উক্ত প্রকার ব্রহ্মবিদের পক্ষে ইহা ব্রতস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে । 

অন্ের স্তঠি বা প্রণৎসা বিচ্ঞাপনার্থই এইরূপ বুতোপদেশ। ব্রদ্মোপলন্ধির প্রকৃষ্ট 
উপায় বলিয়াই অন্ন এই প্রকার প্রশংসার যোগা । প্রাণই অন্ন; কারণ, উহা 

শরীরের অভ্যন্তরগত ॥ (এখানে নুঝিতে হইবে,) যে যাহার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত, 

তাহাই তাহার অন্ন হইয়! থাকে; প্রাণও শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত; সেই 

হেতু প্রাণ হইতেছে অন্ন, আর শবীর হইতেছে অন্লাদ ( ভোক্!) | সেইরূপ 
শরীরও অন্ন, আবার প্রাণও অন্নাদ। 

ভাল. কি নিমিত্ত-শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত? যেহেতু প্রণই শরীর রক্ষার 

উপায়, সেই হেত, শরীর ও প্রাণ, এতস্ৃভয় অন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যে 

কারণে পরম্পর পরম্পরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই উহ্বারা অন্ন, আর যে কারণে 
উহাদের পবস্পরে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি হয়, সেই কারণে উহারা অল্নাদ-পদবাচ্য। 

সেই হেতু প্রাণ ও'শরীর উভয়েত্মন্নও বটে, অন্নাদও বটে। যেকোন লোক 
এইরূপে অগ্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নদাদ$পে প্রতিষ্ঠ 

(স্থিতি)লাঁভ করেন। আরও. পূর্বের স্ঠায় তিনিও অন্নবান্ ও অন্নাদ হইয় 
থাকেন ॥ ১॥ ৪৭ ॥ 

| ইতি তৃগুবলীর সপ্তমান্গবাকের ভাষ্যান্থবাদ ॥ ৭ ॥ 

অন্নং ন পরিস্্ষীত। তদব্রতমূ। আপো বা অন্নমৃ। 

জ্োতিরম্নাদমূ। অপস্ত্র জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতমৃ। জ্যোতি- 
সবাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ | তদেতদন্নমন্নে প্রতিচিতম্। স য এতদন্ন- 
মন্নে প্রতিঠিতং বেদ, গ্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবাঁনন্নদো নভবতি। মহাঁন্ 
তবতি। প্রজয়! পশুভিত্রন্ধবর্চমেন। মহান্ কীত্ত্যা ॥.)৪৮॥ 

ইতি অউমোহনুবাকঃ ॥ ৮॥ 
ন্পলার্থঃ। অক্পং (আদনীয়ং বস্ত) ন পরি€ক্ষীত ( ন পরিহরেৎ নোপে- 

ক্ষেত ইত্যর্থ; )। তৎ (অন্রপরিহারা করণ) ব্রতম্ (ব্রতবৎ পালনীন্মূ) &!ইদানীম্ 
অন্্পদা্থো নির্দিশ্ঠতে _] আপঃ (জলানি) বৈ অল্নং) জ্যোতিঃ ( অগ্নি- 
প্রভৃতি ) যা ( অপ্বরূপান্নতোক্ত, )) [ তচ্চ ] জ্যোতিঃ অপু প্রতিষ্ঠিতম; 
আপঃ [ অপি] জ্যোতিষি প্রতিষ্ঠিতাঃ। তং এতৎ অন্নং অন্নে গ্রতিষ্ঠিতং, 
(জ্যোতিরাপশ্চ এতদ্ উতয়ং অস্তোন্তপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থ; )। সঃ বঃ (ষঃ কশ্চন?' 



১৯৮ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

এতৎ অন্নৎ অন প্রতিঠিতৎ বেদ (জানাতি ), [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি (লোকে 

প্রতিষ্ঠাং লততে ), অন্নবান্ ( প্রচুরা নসম্পন্নঃ ) অন্নাদঃ ( অন্নভোক্তা চ) ভবতি। 

[ অপি চ] প্রজয়া, পশ্ুভিঃ, ত্রহ্মবর্চসেন মহান্ ভবতি, [ তথ] কীর্ত্যা চ মহান্ 
তবতি ॥ ১ ॥ ৪৮ ॥ 

মুলানুন্বাল। অন্নকে উপেক্ষা করিবে ন!। ইহা! একটা ব্রত-- 
অবশ্য পালনীয় কণ্ম। 'জলই অন্ন; এনং জ্যোতি; অন্নাদ (সেই 

জলরূপী অন্নের ভোক্তা--শোষক )1 জলের মধ্যে জ্যোতি: অবস্থান 

করে; আবার জ্োতির মধ্যেও জল অবস্থিতি করে। এই উভয় 

অল্নই অন্নে প্রতিচিত আছে। যে কোন লোক অন্নে প্রতিষ্টিত এই 

অন্নতত্ব জানেন, তিনি সন্তান, পণ্ড, ব্রঙ্গবর্চম ছ্বার৷ মহুৰ্ব লাভ করেন, 

এবং কীন্তি দ্বারাও গৌরবান্বিত হন ॥১।৪৮॥ 

ইতি অই্টমানুবাক ব্যাখ্যা ॥৮৪ 
স্পাক্কলভডাম্যস্্। অন্নং ন পরিচক্ষীত ন পরিহরেৎ। তথ ব্রতৎ 

পূর্ববৎ স্তত্যর্থম। তদেবৎ শুভাগুভকল্পনয়। অপরিহীয়মাণৎ স্ততং মহীকৃতমন্নং 
স্তাং। এবং যগোক্তমুত্ধরেঘপি অপো বা অন্নমিত্যাদিযু যোজয়েৎ ॥১॥১৮। 

ইত্য্টমান্ুবাকভাষ/ম্ ॥ ৮ ॥ 
জ্ঞাম্যান্ুলাঙগ । অন্নকে পরিহার (উপেক্ষা) করিবে না। পুর্বে 

স্তায় এখানেও কার্ষ্যের প্রশংসার্থ ব্রত বল! হইয়াছে । এইরূপ ভালমন্দ বিচার- 
পূর্বক অন্নঙ্ক উপেক্ষা না করিলে বন্ততঃ অন্নেরই প্রশৎসা বা স্তুতি সিদ্ধ হয়। 
পরবর্তী 'আপো বৈ অন্নম্* ইত্যাদি স্থলেও এই রীতির যোজন। করিবে ॥১1৪৮। 

ইতি ভূগুবঙ্গীর অইটমান্বাকের তাব্যানুবাদ 0৮ 

অন্নং বু 'কুব্বাত। তদব্রতম। পৃথিবী বা অন্নমূ। 
আকাশোহম্ন্দঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিত; । আকাশে পৃথিবী 
প্রতিঠিত। | তদেতদক্নগন্নে গ্রতিঠিতম। নয এতদক্নমন্নে প্রতি 
ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি | অমবানন্নাদে। ভবতি। মহা'ন্ ভবতি। 
প্রজয়! পশুভি্রদ্ষবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥১।৪৯॥ 

ইতি নবমোইনুবাকঃ ॥ ৯ 
স্লন্ললাএ2। অনগং বু (প্রতৃতং ) কুববাত। তৎ (অনন্ত বন্তকরণমেব ) 

দু [কিং তদন্সমূ? ইত্যাহ_-] পৃথিবী বৈ অন্ধ) আঁকাশঃ অন্নাদঃ 
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( তস্তেক্ত। ) আকাশ: পৃথিবাং প্রতিষ্ঠিত; ( সন্বদ্ধঃ ). পৃথিবী চ আকাশে 

প্রতিঠিজ। তৎ এডৎ অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিতম। সঃ যঃ (যঃ কশ্চিং) এতদ্ 

অন্নং অন্নে প্রতিষ্ঠিত বেদ (জানাতি ) [সঃ] প্রতিতিষ্ঠতি। [অপি চ], 

অন্নবান্ অন্নাদঃ ভবতি; প্রজয়া পশুভিঃ ব্রন্ধবর্চসেন মহান্ ভবতি, তথ! কার্ভ্যা 

মহান তবতি। [ ব্যাখ্য। পূর্ব ]॥ ১॥ ৪৯ ॥ 

মুঞ্লান্ুন্বাচ। অন্ন ব্হ (বিস্তৃত) করিবে। ইহা! একটি ব্রত। 

[ অন্নকি?] এই পৃথিবীই অন্ন; আকাশ তাহার ভোক্তা__ 
অগ্নাদ। আকাশ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীও আকাশে প্রতিষ্টিত। 
এই উভয় অন্ন অন্নেতেই অবস্থিত। যিনি এই অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া জানেন, তিনি প্রচুর অন্নসম্পন্ন ও অন্নভোক্তা হন, জগতে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং প্রজা, পণ্ড ও ব্রহ্মবর্চসে পৌরবান্িত 
হন, আর কীন্তি দ্বারাও মহত লাভ করেন ॥ ১॥॥ ৪৯ || 

ইতি নবমানুব্ঠক ব্যাখ্যা ॥ ৯॥। 

স্পাহ্কল্রভাব্যম্্-_অপক্জ জ্যোতিরিতি অব জোতিষে রন্নাঙ্গাদ গুণত্বে- 

নোপানকস্ত অন্নস্ত বহুকরণং ব্রতম্ ॥ 1৫৯ ॥ 

ইতি নবমানুবাকভাষযম্ ॥ ॥৯ 

* ভাম্যান্ুবাল। পুর্বকথিত “অপ জ্যোতিঃ, এই শ্রুতি অনুসারে 
অপ.ও জ্যোতিকে অন্ন ও অন্াঁদ গুণবি শিষ্টন্ূপে ধিনি উপাসনা করেন, অব্নবুদ্ধি 

ক্র! তাহার একটা ব্রত-_-এই কথা এখানে বলা হইল ॥১/৪৯| 
ইতি তৃগুবন্লীর নবমানুবাকের ভাষ্যান্বার্দ ॥৯| 

ন কঞ্চন বসত প্রত্যাচক্ষীত। তদব্রতমূ। তন্মাদ যয়। 
কয়! চ বিধর়া বহন্নং প্রাপ্রয়।ৎ। অরাধ্যম্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে | 
এতদৈ মুখতোইমণ্ রাদ্ধমূ। মুখতোহন্ম। অন্ন রাধ্যতে। 
এতদৈ মধ্যতোহন্ন রাদ্ধগ | মধ্যতোইম্মা অন্ন রাধ্যতে। 
এতদ্বা অন্ততোইমং&' রাদ্ধম। অন্ততোহম্ম। অনন্চ 

রাধ্যতে ॥ ॥ ৫০ ॥ রা 

ব্লগার্থঃ। বসতে (শ্বগৃহে ) [ বাসলাভার্থমাগতং ]কঞ্চন (কমপি) ন , 
প্রত্যাটঙ্সীত ন (নিবারযবৎ )। তং ( অভ্যাগতানিবাররং ) জতম্। [বন্সাং বসন্ডি- 

চু 

ঙ 
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দানে রূতে অন্নমপি ত্মৈ দাতব্যমেব], তন্নাঘ যয়। কয়া চ বিধয়! (যেন কেনচিৎ 

প্রকারেণ ) বছ (প্রচুর) অব প্রাপ্ধয়াং (প্রতৃতান্নসং গরহৎ কুর্ধ্যাদিত্যর্থঃ)। 

[ অতএব অন্নবন্ত বিশ্বাৎসঃ ] অট্মৈ ( অন্নার্থিনে অভ'াগতায় ) অন্নং অরাধি 

( সংগৃহীতং ময়। ; ইতি আচক্ষতে (কথয়স্তি)। [অথ দানকালীনবচন-প্রকার 

উচাতে _- ] এতৎ ( দীয়মানম্ ) অন্নং মুখতঃ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ) রাদ্ধং (সংগৃহীতৎ 

ময়।) ইত প্রবচ্ছন্তীতি ভাবঃ]। তাণৃশ-দানফলমূচ্যতে -] অশ্মৈ (অন্ন 

দাত্রে) মুখতঃ সুগ্যয়া বৃত্ত/। এব অন্নং রাধ্যতে ( যথাদংগ্রহৎ যথাদানং চ অন্পম্ 

উপতিষ্ঠতীতর্থ,)। থা (মধ।ত: মধ্যময়! বৃক্ত্যা) বৈ এত অন্নৎ রাদ্ধম্ 

[ ইতুক্ত। প্রষচ্ছতি | অন্মৈ ( অন্নদাত্রে ) মধাত; ( মধ।ময়া বৃত্ত 1 এব ) অন্নং 

রাধ'তে (উপনমতে ); তথা এতৎ অন্নং অন্ততঃ ( জঘন্তয়। বৃত্যয। ) রাদ্ধম্; 

অন্ততঃ (জঘন্তয়। এব বৃন্তয। ) অশ্মৈ অন্নং রাধ্যতে, ( অননদংগ্রহান্থদারেণ দাতুঃ 

পুনরন্নলীভে| ভবতীতি ভাব: )। [ 'মুখত” গভৃতি-পদানি বয়বোইবস্থাপরাণ্যপি 

ব্যাখ্যায়স্তে ব্যাখ্যাতৃভিঃ 1 0১॥ ৫০ ॥ 

মুল্ানুববাদ। [ পূর্বোক্ত নিয়মে, অন্নসংগ্রাহফক উপাসকের 

পক্ষে আরও বিশেষ বিধি বলিতেছেন--] বাড়ীতে বাসের জন্য আগত 

কোন ব্যক্তিকেই প্রত্যাখ্যান করিবে 'নাঃ ইহাই একটি ব্রত। [যেহেতু 

গৃহাগত অতিথিকে অন্নদান করিতেই হয়, ] সেই হেতুঃ ষে কোন 

প্রকারে অন্নসংগ্রহ করিবে । [ এই জন্য পণ্ডিতগণ ] বলিয়। থাকেন, 

ই'হার উদ্দেশ্যেই অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি । [ দান কালেও ] এই অন্ন 

আমি মুখ্য বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ ধনোপার্জনের জন্য যাহার পক্ষে 

যেরূপ বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়। বিহিত, সেইরপ বৃত্তিদ্বারাই সংগ্রহ করি- 

মাছি, [এই বলিয়া অন্ন প্রদান করেন] । তাহার ফলে, সেইরূপ মুখ্য 

বৃক্তিতেই তাহার ধনাগম হইয়া থাকে । এই অন্ন মধ্যম (যাহা 

অপকৃষ্ট নহে, এইরূপ] বৃত্তি দ্বার! সংগৃহীত, [ এই বলিয়া দান করেন], 
এবং এই অন্ন অন্তিম ব নিকৃষ্ট বৃত্তি বার! সংগৃহীত হইয়াছে, [ এই 

বলিয়। দান করেন]। তাহার ফলে, মধ্যম ও অপকৃষ্ট বৃত্তিতে তাহার 

পুনরায় ধনাগম হইয়া থাকে ॥ ১॥ ৫০॥ 
_ শাক্ষল্পভাম্যস্ম। তথা পুথিব্যামকাশৌপাসকস্ত বসতৌ বসতি- 
নিমিত্ত কঞ্চন কঞ্চিদপি ন প্রত্যাচক্গীত বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েদিত্যর্থ; | 
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বাসে চ দত্তে অবশ্ঠৎ হাশনং দাতব্যম্, তম্মাদ্যয়। কয়া চ বিধয়া_যেন কেন 

প্রকারেণ বহুবশ্নং প্রাপ্রয়াৎ বহ্বস্নসংগ্রহং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তন্মাদন্ববস্তো 

বিদ্বাধ্দঃ অভ্যাগতায়ান্নার্থিনে অরাধি সংসিদ্ধমশ্মৈ অন্নমিতাচক্ষতে, ন 

াস্তীতি প্রত্যাখ্যানৎ কুর্বন্তি, তন্াচ্চ . হেতোর্বহবন্নৎ প্রাপুয়াদিতি পূর্বে 

সন্বন্ধঃ | 

অপি চ, অন্নদানন্ত মাহাক্্যমুচ্যতে যথা যৎকালং প্রযচ্ছত্যক্পম, তথ! 

তৎ্কালমেৰ প্রত্যুপনমতে । কথমিত্তি, তদেতদাহ-_-এতদৈ অন্নং মুখতঃ 

মুখো প্রথমে বয়পি, মুখ্যয়া বা বৃত্ত পুজাপুরঃসরমভ্যাগতায়ান্নার্থিনে রাদ্ধং 

পংসিদ্ধং প্রয়চ্ছতীতি বাক্যশেষঃ। তন্ত কিৎ ফলং স্তাদিতি, উচ্যতে _মুখতঃ 

পূর্বে বয়সি মুখায়! বা বৃত্তা। অন্মৈ অন্নদায় অন্নৎ রাধ্যতে, যথাদত্তমুপতিষ্ত- 

ইতার্থঃ। এবং মধ্যতঃ মধ্যমে বয়সি, মধ্যমেন চোপচারেণ; তথ! অন্ততঃ অস্তে 

বয়সি জঘন্তেন চ উপচারেণ পরিভবেন, তথৈবাস্মৈ রাধ্যতে সংসিধ্যত্যন্নম্ 

|॥১। ৫০ ॥ 

ভাব্যান্যুদ্বাদে। পুর্মোজ প্রকারে পৃথিবী ও আকাশকে যিনি অন্ন 

ও অন্নাদভাবে উপাসনা করেন, তাহার ] আরও একটা ব্রত আছে। তাহা 
এই-_] পৃথিবী ও আকাশোপাসকের নিকট বসতির নিমিত্ত আগত কোন 

লোককেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না, অর্থাৎ বানপ্রাথা হইয়। আগত কোন 

লোঁককেই বারণ করিবেন না । বাসের নিমিত্ত স্থান দিলে তাহাকে তোজনার্থ 

অন্নদান করাও আবশ্তক 1 সেই কারণে, যেকোন রকমে হউক বহু অন্ন প্রাপ্ত 

হইবে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে অন্নসংগ্রহ করিবে। যেহেতু অন্নসম্পন্ন বিদ্বান্গণ 
অন্নার্থে অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলিয়! থাকেন যে, ইহার উদ্দেস্তেই এই অক 

সংগৃহীত হইয়াছে; কখনও “অন্ন নাই” বলিয়। প্রত্যাথ্যান করেন না, সেই 
হেতু বহু অন্ন সঞ্চয় করিবে । 

আরও এক কথা, অন্নদানের মাহাত্ম্য বলা হইতেছে--[ উক্ত উপাপক ] 

ষে সময় থে ভাবে অন্ন প্রদান করেন, ঠিক সেই সময় সেই ভাবেই তাহার 
অন্ন উপস্থিত হইয়া থাকে । [দানের অবস্থানুনারেই যে, ফল লাভ হয়, তাহা 

জ্তাপনের নিমিত্ত বলিতেছেন _] এই অন্ন মুখ্য বন্নসে অর্থাৎ প্রথম বয়সে কিংব। 

মুখ্য বৃত্তি বার (শান্ত্রোক্ত শ্রদ্ধাদি সহকারে ) আদরপুর্বক" অত্যাগত 

অন্নার্থীকে গ্রদত্ত হইতেছে, [ এই বলির! গৃহত্থ ] অগ্নদান করেন। তাহার কি 
ফল হুয়, বল! হইতেছে-_মুখ্য বয়সে বা উৎকষ্ট বৃত্তিতে এই অন্নদাতার নিকট 

অম্ও সেইভাবেই আসিয়া উপস্থিত হয়| ফল কথা, যে ভাবে দান করা! হয়, সেই - 
৯ 
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তাবেই অন্ন প্রাপ্তি হয়। এইরূপ মধ্যম বয়সে বা মধ্যম উপচারে-_-স কার প্রত্ৃতি 

দ্বারা, এবং অস্তিম বয়সে কিংবা পরপরিভবাদি জঘন্য বৃত্তিতে | যদি এই অন্ন 
প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে) সেই ভাবেই অন্নদাতার নিকট অন্ন উপস্থিত হইয়া 

থাকে ॥8১)১)৫৭। 

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোঁগক্ষেম ইতি 

প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়েেঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। 

বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি যানুষী; সমাজ্ঞাঃ। অথ দেবীঃ। 

তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিছ্যুতি ॥ ২1৫১ ॥ 
অনব্পহলার্থঃ। ষঃ এব বেদ ( অন্নপ্য যথোক্তং মাহাত্য্যৎ, তদ্দানম্ত চ ফলং 

জানাতি )[ তন্ত পূর্ববশ্রত্যুক্তৎ ফলৎ সম্পগ্ধতে ইতি শেষঃ )। [ অতঃপরং 

ব্রহ্ধণ উপাসনাপ্রকারঃ কথ্যতে--] বাচি (বাক্যে) ক্ষেম ইতি (প্রাপ্তস্য রক্ষণং 

ক্ষেমঃ, ব্রহ্ম তন্রপেণ বাচি গ্রতিষ্িতম্ ইত্যুপাশ্তম) গ্রাণাপানয়োঃ যোগ- 
ক্ষেম ইতি, ( প্রাণাপানয়োঃ যোগ-ক্গেমাত্বনা প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রন উপাসীত )। 

হস্তয়োঃ কর্ম্েতি ( কর্্মাআ্বনা ) পাদয়োঃ গতিরিতি ( গমনাত্মনা ), পায়ো 

( মলদ্বারে ) বিমুক্তিঃ (মলাদিত্যাগরূপেণ ) [ প্রতিষ্ঠিতমিতি, ব্রহ্ম উপাসীত. হতি 

র্বর স্ধ্তে ]। ইন্তি ( এতাঃ) মান্ছষীঃ । মনুষ্যেযু তবাঃ মানুষ্যাঃ ) সমাজ্ঞা; 
(জ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ)। অথ (অনস্তরং) দৈবীঃ ( দৈব্যঃ দেবেষু ভবাঃ ) 
সমাজ্ঞাঃ ( উপাসনানি )[ উচ্যন্তে -) বুঠ্টৌ তৃপ্তিঃ । অন্নাদিদ্বারা তৃপ্ডিসাধনত্বাৎ 

তৃপ্তিঃ) ইতি, বিদ্ততি বল ইতি _২॥৫১॥ 

স্ুভনান্যুলীদ্। যিনি এইরূপে অন্নদান ও অন্ন মাহাত্য 

জানেন, [ তিনি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লা করেন। এখন প্রকারান্তরে 
শী শপ পাপা সপ ০ 

১) তাৎপধ্য৮-এইক্প উপাসকের নিকট কখনও যদি ব্রাঙ্ষণ হইতে চণ্ডাল 
পধ্যত্ত কোন লোক আমিয়! আমি তোমার গৃহে বান করিব" বলিয়! বাসস্থান প্রার্থনা 
করে, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত বাসস্থান দিবে, এবং তাহার ভক্ষণযোগ্য অন্নও 
দিবে) বাসাথাকে কখনও ফিরাইয় দিবে না) এব' বাসস্থান দিয়া উপবালীও রাখিবে 

না, ইছ। গৃহ্গ্থমাঞ্জেরই অবগ্ত পালনীয় ব্রতবিশেষ বলিয়া মনে কগিতে হইবে। তাহার 

পর, অন্নদানের কালে গৃহস্থ সেই অভ্যাগতের প্রতি যেরূপ আদর দেখাইবে, ঠিক 
সেইরূপ আদরের সহিতই তিনি সকলস্থানে অন্নলাভ করিবেন। অনাদর পূর্বক 

& . 

দান করিলে, 'িতনিও যখন যেখানে বাহ! .কিছু অন্ন পাইবেন, অনাদরপূর্বকই পাই" 
বেন। অতএব অভ্যাগতকে যেমন বাসুস্থান দিতে হইবে। তেমনি অন্নও দিতে হইবে, 

« তেমনি আবার আদর পৃজাও প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার ফলে ক্রমে তাহার 
চিত্তগুদ্ধি হয়। এবং ব্রক্মজ্ঞানের অধিকার লাভ হয়। « 



ভূগুবল্লী। ও ২৪৬ 

ব্রন্মোপামন। বণ্রিত হই7তছে__বাক্যে ক্ষেমরূপে, প্রাণ ও অপান 

বাযুতে যোগ ক্ষে মরূপে, হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে, পাদদ্রয়ে গতিরূপে এবং 

মলদ্বারে ত্যাগরূপে অবস্থিত বলিয়৷ ব্রন্মের উপাসনা করিবে। 

এ সমস্ত উপাসন! মনুষ্য সম্পক্কিত, অতঃপর দৈবী উপাসন! [ কথিত 

হইতেছে__ ] বৃষ্টিতে তৃপ্তিরূপে, বিছ্যুতে বূলরূপে অবস্থিত বলিয়! 

ব্রদ্মের উপাসনাকরিবে ॥ ২॥৫১॥ 

স্শ।কক্ভ্ডঞান্ম)স্য। য এবং বেদ--য এবমন্নন্ত ষথোক্ং মাহাত্বাং 

বেদ, তদ্দানস্ত চ ফলং, তস্য ষথোক্তৎ ফলমুপনমতে , ইদানীৎ ব্রহ্মণ উপাসন 

গ্রকার উচ্যতে ।_-ক্ষেম ইতি বাচি।১ 

ক্ষেমো নামোপাত্বপরিরক্ষণৎ, ধ্রদ্ধ বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্তম্। 

যোগক্ষেম ইতি, যোগোহমুপাত্তস্যোপাদানম্। তৌ হি যোগক্ষেমৌ প্রাণাপান- 
য্েব্বলবতোঃ সতোর্ভবতো ষদ্পি, তথাপি ন প্রাণাপাননিমিত্তাবেব ; কিন্তহি ? 

রক্ষনিমিতৌ। তন্ন ব্দ্ধ যোগক্গেমাত্মমা প্রাণাপানয়োঃ প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপান্তম্। 
এবমুন্তরেঘন্তেমু তেন তেনাত্মন ব্রদ্ধেবোপাস্যম্। ২ 

কর্ম্মণে। ব্রহ্থনির্বর্তযতবাদ্বস্তয়োঃ কম্মীত্বনা ব্রহ্গ প্রতিষিতমুপাপাম্। গতি- 

রিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইত্যেতা মানুষী মন্তুষ্যেধু ভবাঃ মানুষ্যাঃ 

সম/জ্ঞাঃ, আধ্যাত্মিক; সমাজ্ঞাঃ জ্ঞানানি বিজ্ঞানান্যুপাসনানীত্যরঃ। অথ 

অনস্তরৎ দৈবী 'দৈব্যো। দেবেধু ভবাঃ সমাজ! উচ্যন্তে। তপ্ডিরিতি বৃষ্টো। 
ৃষ্টেরর্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্ব।দব্রদ্ধৈব তৃপ্যাত্বনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্পাস্যম্। 
তথা অন্তেধু তেন তেনাত্মন ব্রদ্মেবোপাস্যম্। তথা বলরূপেণ বিছ্যাতি ॥২।৫১। 

ভ্াাম্বা'শ্ুলীচগ । “ঘ এবং বেদ' অর্থ যেলোক উজ প্রকারে অন্নের 
মাহাত্ম্য এবং অন্নদীনের যথোক্ত ফল জানেন, তাহার উক্ত গ্রকার ফল নিষ্পর 
হইয়। থাকে । অতঃপর ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ কথিত হইতেছে, “ক্ষেম ইতি 
বাঠি ইতি ॥১ * 

ক্ষেম অর্থ প্রাপ্ত বন্তর সংরক্ষণ। ব্র্ষই বাক্যেতে ক্ষেমরূপে অবস্থিত, 
এইরূপ তাহার উপাসন1 করিবে । “যোগ ক্ষেম ইতি । যোগ অর্থ অপ্রাপ্ত বস্তর 

প্রাঞ্থি; যদিও বলশালী প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তমান থাঁকিলেই উক্তযৌগ-ক্ষেম 

সম্পাদন সম্ভবপর হয় সত্য, তথাপি [বুঝিতে,হইবে যে, | কেবল প্রাণাপানই এ 

উভয়ের স্থিতিকারণ নহে,চুতবে কি না, ব্রঙ্মই উহাদের স্থিতির মুখ্য কারণ। সেই 

জগ্ত, ব্রঙ্গই যোগ-ক্ষেমকূপে গ্রাগ ও অপান বাফুতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ » 



২০৪ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। 

উপাসন! করিতে হইবে । এইরূপ পরবর্তী স্থান সমূহেও ব্রহ্মকেই তত্রতরূপে উপান্ত 
বুঝিতে হইবে । ২ 

কর্মমান্রই ব্ন্ষদ্বারা সম্পাদিত হয়; এইজন্য, হস্তদ্বয়ে কর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত 

বলিয়। ব্রনের উপাসন! করিবে । পাদদ্বয়ে গতিরূপে, এবং পায়ুতে ( মলদ্বারে) 

বিমুক্তিরূপে ( মলাদি-ত্যাগরূপে) উপাসনা করিবে । এ সমুদ্দয় হইতেছে মনুষ্য- 

সম্পকিত _মানুষী সমাঁজ্ঞ(--আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎউপাসনাত্বক বিজ্ঞান । অতঃ- 

পর দৈবী সমাজ্ঞ! অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক উপাসনা-প্রকীর কথিত হইতেছে। বৃষ্টিতে 
তৃপ্তিরূপে অধিষ্ঠিত; কারণ, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, দেই অন্পত্বারা লোকের 

তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মই সেই তৃপ্তিপ্ণপে বৃষ্টিতে অবস্থিত আছেন, এইরূপে তাহার উপাসন৷ 

করিবে। অন্তান্ত বিষয়েও তন্তত্রূপে ব্রঙ্গই উপাস্য । এইরূপ বিদ্যুতের মধ্যে 

বলরূপে [ অধি্ত বলিয়া উপাসনা করিবে |] ॥১8৫১॥ 

যশ ইতি পশুযু। জ্ঞোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতির- 
স্বৃতমানন্দ ইত্যুপন্থে ৷ সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যু- 
পানীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসাত। মহান্ 
ভবতি | তন্মন ইত্যুপানীত। মাঁনবান্ ভবতি ॥ ৩।৫২। 

হব্পলাঞি। পশুধু যশ ইতি, নক্ষত্রেযু জ্যোতিঃ ইতি, উপস্থে 

(জননেক্ট্রিয়ে)  প্রপ্জাতিঃ (পুত্রাদিজন্ম )) অমৃত ( অনাদিজীত। 

তং, আনন্দঃ ( পুত্রক্মননদ্বার৷ খণশোধনজং সথম্), ইতি (অনেন গ্রকারেণ 
ব্রহ্ম উপান্যম্) তথা আকাশে সর্বম্ ইতি (আকাশে .-যৎসর্ধৎ প্রতিষ্ঠিতং, তৎসর্ব্ং 

ব্রদ্ধৈব ইত্যনেন প্রকারেণ', তৎ (ব্রহ্ম ) প্রতিষ্ঠা, (সর্বাধারঃ ) ইতি উপাপীত। 

: সর্বন্্ উপান্তৎ উপাসীত বা ইথং ক্রিয়া যোজনীয়া ]। [উপাস নায়াঃ ফলমুচ্যতে] 

[ যথোক্তোপাসকঃ'] প্রতিষ্ঠাবান্ ( অন্যেবাৎ আশ্রয়ঃ) ভুবতি। তৎ (ক্রহ্গ) 

মহঃ ( চতুর্থী ব্যাহৃতি:, জ্রযোতি/ বা) ইতি ( অনেন প্রকারেণ) উপাসীত। 
[ ততশ্চ ] মহান ( মহুত্বগুণবান্, জ্যোতিস্বান্বা) .ভবতি। তৎ (ব্রঙ্গ)মন 
ইতি (মননরূপেণ) উপাসীত। [তেন চ উপাসকঃ ] মানবান্ £( মননসমর্থঃ, 

মাননীয়ঃ বা) ভবতি ॥৩।৫২। 

স্ন্ভান্ুন্বাদদ। পশুগণে যশোরপে, নক্ষত্রে জ্যোতিম্বরূপে। 

উপস্থনামক জননেক্দ্িয়ে প্রজাতিরূপে ( পুজ্রাদি উত্পাদন রূপে ), 
অম্বতরূপে :(আলিঙ্গনাদিজনিত তৃপ্তিরূপে), এবং পুজ্রোৎপত্তির ফলে 
খণপরিশোধজনিত আনন্গরপে, আর আকাশে অবস্থিত সর্ব ব্ত- 
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রূপে, এবং প্রতিষ্ঠ। বা সর্ব্বাধার রূপে ব্রন্গের উপাসন করিবে। তাহার 
ফলে উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ (সকলের আশ্রয়) হন। পুনশ্চ, সেই 

ব্রহ্মকে মহরূপে (মহ অর্থ ব্যাহ্গতি ব1 জ্যোতি, তক্রপে ) উপাসনা 

করিবে । তাহার ফলে উপাসকও মহত্ব বাঁ তেজন্িতা লাভ করেন। 

তাহাকে মনঃ অর্থ'ৎ চিন্তাবৃত্তিরূপে উপাসনা করিবে। তাহ দ্বারা 

উপাসক নিজেও মানবান্ ( চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ) হইয়া থাকেন ॥৩1৫১। 
স্র।ুন্রক্ডান্যহ্। ষশোকধীপেণ পশ্তযু। জ্যোতীরূপেণ নক্ষত্রেযু। 

«জাতি: অমৃতমমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, পুজ্রেণ খণবিমোক্ষদ্বারেণানন্দঃ স্থথধিত্যেতৎ সর্বমু- 

পস্থনিমিস্তং ব্রন্মেব, অনেনাত্মনা উপস্থে এতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যম্। সর্ধবং হি আকাশে 

প্রতিষ্ঠিতম্; অতো যৎ সর্বমাকাশে, তদব্রদ্মৈবেত্যুপাস্যম। তচ্চাকাশং ব্রদ্মেব। 

তম্মাৎ তৎ সর্ধস্য প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাগুণোপাননাৎ প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। 

এবং পূর্বেষপি | ১। 

ঘদ্ যত্রাধিগতং ফন, তত্ব দৈব; তদুপাঁসনাৎ তত্বান্ ভবতি, ইতি দ্রষ্টব্যম্ 

রত্যস্তরাচ্চ “তৎ যথাযখোপাসতে, তদেব ভবতি” ইতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত 

মহঃ মহস্বগুণবং তদুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মননৎ মনঃ 
মানবান্ ভবতি মননসমর্থে। ভবতি ॥ ৩॥ ৫২॥ 

্ ভ্ঞাব্যান্ুলাচঙ্গ। পশুগণে যশোরুূপে, নক্ষত্রমগ্ুলে জ্যোতিঃন্বরূ) 

। ব্রন্মের উপাসনা করিবে ]। প্রঞ্জাতি-অমৃত অর্থ__অমৃত্ত্ব প্রাপ্তি (তৃপ্তিলাভ ) 

আর পুক্রোৎপত্তি দ্বারা পিহৃখণ পরিশোধ হওয়ায় যে হুথ হয়, তাহাই আনন্দ, 

উপস্থই ( জননেন্ত্িয়ই ) এ সমস্তের নিদান; এ সমস্তই বস্ততঃ ব্রহ্ষন্বৰূপ 

এইরূপে উপস্থে প্রতিষ্ঠিত বলিয়! ব্রন্মের উপাসন! করিবে । সমস্ত বস্তই আকাশে 

অবস্থিত আছে; অতএব আকাশে যাহা কিছু বর্তমান ,আছে, মে সমস্ত বস্তবে 

র্গবুদ্ধিত উপাসন! করিবে। সেই মর্ধাধার আকাশও"' ব্রঙ্ধই, তদতিরিত্ত 

নহে); অতএব আকাশকে দর্বপ্রতিষ্ঠা' বলিয়! উপাসন! করিবে। অন্ঠ সত 

স্থানেও এই প্রকার অর্থ ই বুঝিতে হইবে । 

যেখানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুতঃ তাহাও ত্রঙ্ধই ; স্থতরাং তা 
উপাদনার ফলে উপাদকও তাদৃশ ফলই লাভ করিয়া থাকেন। ইহা! বুঝিতে 

হইবে। যেহেতু অপর শ্রুতি বলিতেছেন-__াহাকে (ক্রহ্মকে ) যেভাবে যে 

ভাবে উপাসনা ক, টপাঁসক সেইরূপই হইয়া থাকেন।* তাহাকে “মহ' এইর 
উপাসনা করিবে । মহ্ অর্থ মহত্ব গুণসম্পন্ন, তাহার উপাসনা করিবে । তাহা: 

চি 

৫ 
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ফলে উপাসক মহান্ হন। তাঁহাকে 'মন' বলিয়। উপাসনা করিবে । মন অর্থ 
মনন (চিত্তাবৃত্তি )। মানবান্ হন অর্থ মনন করিতে সমর্থ হন ॥৩॥৫২। 

তন্নম ইত্যুপানীত। নম্যন্তেহন্মৈ কামীঃ। তদৃব্রহ্গে- 

ত্যুপামীত। ব্রহ্গবান্ ভবতি। তদব্রক্গণঃ পরিমর ইতুযু- 
পানীত। পর্য্যেণং অরিয়ান্তে দবিষস্তঃ সপত্বাঃ। পরি যেইপ্রিয়া 

ভ্রাভৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে । 'ষশ্চাসাবাদিত্যে । সূ 

একঃ 7 81৫৩। | 
শব্্লার্থ। তৎ (রহ্ধ) নম ইতি উপাপীত। [ তথোপাসনাৎ ] 

কামাঃ (ভোগা বিষয়াঃ, অশ্মৈ (উপাসকায় . নম্যন্তে (উপনতা। ভবস্তি )। 

তত! ব্রদ্ধ) ব্রঙ্গেতি (প্রভৃশক্তিমৎ ইতি ) উপাসীত। | ততশ্চ] [ উপাসকঃ ] 

বহ্ধবান্ (প্রভূশক্কিসম্পন্নঃ ) ভবতি। তদ্ধদ্ষণঃ পরিসর ইতি উপাসীত (পরিতরি- 
রস্তে বিনস্তান্তি অস্দিন্ বিদ্যুৎ বৃষ্টি চন্ত্রঃ আদিত্যঃ অগ্নিশ্চ ইতি পরিমরঃ-_বায়,ঃ, 

সচ আকাশেন মিলিত ইতি আকাশ এব ব্রদ্ষণঃ প্বরিমরত্বেনোপা্তঃ )। এবং 
' উপাপকৎ ) দ্বিষস্তঃ পত্ধাঃ ( শত্রবঃ বাস্াঃ আস্তরাঃ ব| কামাদয়ঃ | পরিতিয়স্তে 

. বিনশ্ত্তি )। [তথা । যে অপ্য ( উপাণকক্ত ) অপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ শত্রবঃ, 

"তে অদ্বিষস্তোহপি অিয়ন্তে ইতি শেষঃ )। [ ইদানীমুক্তার্থমুপসংহরতি ] যঃ চ 
অয্নং পুরুষে, যশ্চ অমৌ আধিত্যে প্রতিষতঃ পরমাত্মা ), সঃ একঃ ( অভিন্নঃ)। 
ব্যাথ্যাতমন্তৎ ॥81। ৩| 

মুলান্ুল্রাগ। তাহাকে নমঃ বলিয়। উপানা! করিবে । 

তাহার ফলে সমস্ত কাম্য বিষয় তাহার নিকট উপনত হয়। তাহাকে 

্রহ্ম--প্রডূশকিবিশিষ্টরূপে উপা*না করিবে । তাহার ফলে উপাসক 
্রন্মবান্ হন। তাহাকে ব্রহ্ম-পরিমর আকাশরূপে উপাসনা করিবে * 
তাহার ফলে উপাস্কের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন শক্রগণ মরিয়া যায় 

এবং যাহার! বিদ্বেষ না করিয়াও শক্রদলভূক্ত,'তাহারাও বিনষ্ট হয়। 

পুরুষের মধ্যেও সেই যে পরমাত্'। এবং আদিত্যমগ্ডুলেও যে 
পরমাত্মা, এই উভয়ই বস্তুতঃ এক--অভিন্ন ॥ 81৫৩ ॥ 

স্পাহ্লপভ্ভাহ্জ্ম। তৎ মইত্যুপাসীত। নমনং ননমং নমনগুণবৎ 

তছুপাসীত। নম্গ্ডে প্রহ্বীভবস্তি, অন্মৈ উপাসিকরে কামাঃ--কাম্যত্ত ইতি 
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ভোগ্য| বিষয় “ইত্যর্থঃ। তন্ত্রদ্েত্যুপাপীত। ব্রহ্ম পরিবুঢুতমমিত্যুপাসীত। 

্রহ্মবান্ তদ্গুণো ভবতি। তত্বন্ষণঃ পরিমর ইত্যপাসীত। ব্রক্ষণঃ পরিমরঃ__ 
পরিত্রিযগ্থেম্মিন পঞ্চ দেবতাঃ বিদ্যদু ছরিশন্ত্রমা। আদিত্যোহগ্রিরিত্যে তাঃ। 

অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ৎ বায়ুরাকাশেনানন্ঃ, 

ইত্যাকাশো ব্রঙ্গণঃ পরিমরঃ, তমাকাশং বাযাত্বানং ব্রহ্গণঃ পরিমর 

ইত্যুপাপীত । ১ ৮ 

এনমেবং বিদং প্রতিষ্পন্ধিনঃ দ্বিষ বু অদ্ধিষস্তোহপি সপত্বা যতো ভবস্তি, অতে। 
বিশিষ্যস্তে দ্বিষস্তঃ সপত্ব! ইতি। এনৎ দ্বিষস্তঃ সপত্বাঃ তে পরিতিয়ন্তে প্রাণান্ 

জহতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যে চাপ্রিয়া অন্ত ভ্রাতৃব্যাঃ, অদ্বিষস্তোহপি, তে চ 

পরিত্রিয়ন্তে। “প্রাণে বা অন্নং শরীরমন্নাদম্ত ইত্যারভ্য আকাশাস্তত্ত 

কার্যান্তৈব অন্নারাদত্বমুক্তম্। উক্তৎ নাম _কিৎং তেন? তেনৈতৎ সিদ্ধং ভবতি -- 
কার্য্যবিষয় এব তোজ্যভোক্তত্বক্ৃত; সংসারঃ, নত্বাত্মনীতি;। আত্মনি তু 

্রান্ত্যোপচর্ষযতে' নম্থ আত্মাপি পরমাত্মনঃ কার্ষাম্, ততে। যুক্তস্তস্ত সংসার ইতি । 

ন) অসংসারিণ,এব প্রবেশশ্রুতেঃ । “তৎ স্হ্্া তদেবান্ুপ্রাবিশৎখ, ইত্যাকাশাদি- 
কারপস্ত হি অসংসারিণ এব পরমান্্নঃ কার্য জুপ্রবেশঃ শ্রয়তে। তক্মাৎ 
কার্য্যানুপ্রবিষ্টো আব আগা পর এবাসংসারী। স্বর অনুপ্রাবিশদিতি সমান- 

কর্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। সর্গপ্রবেশক্ষিয়য়োশ্চৈকশ্চেৎ কর্তা, ততঃ জ্কাপ্রতায়ো 
যুক্ত | ৩। 

প্রবিষ্ঠস্ত ই ভাবান্তরাপত্তিরিতি চে; ন, প্রবেশস্তান্তার্থত্বেন প্রত্যাখ্যাতত্বাৎ। 

“অনেন জীবেন*' ইতি বিশেষস্রুতেঃ। ধর্শাস্তরেণাগ্ুগ্রবেশ ইতি চেৎ ; ন, “তব্ব- 

মসীতি পুনস্তস্তাবোক্তেঃ | ভাবাস্তরাপন্নন্তৈব তদপোহীর্ঘা সম্পদ্িতি চে; ন, 
“তৎ দত্যৎ স আত্মা, তত্বণ্ অসি” ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। দৃষ্টং জীবন্ত 
সংসারিত্বমিতি চে) ন, উপণন্ধরনুপলত্যত্বাৎ । সংসারধর্মাবশি্ আত্মোপলভ্যত- 
ইতি চেং; ন, ধর্মাণাৎ ধর্মিগোষ্ব্যতিরেকাৎ কর্মত্বান্থপপত্তেঃ । উঞ্জগ্রকা- 
শয়োর্দাহ-প্রকাশ্তত্বান্পপত্তিবৎ। ৪। + 

্রাসাদিদর্শনাদদঃ খিত্বাস্তচুমীয়ত ইতি চেৎ ? ন, আ্াদাদেরদুধস্ত চোপলভ্যমান- 
ত্বান্নোপলক্ধর্ত্বম। কাপিলকাণাদাদিতর্কশীন্ত্রবিরোধ ইতি চে) ন, তেষাং 
মূলাভাবে বেদবিরোধে চ ত্রাস্তত্বোপপত্তে:। শ্রঠ্যুপপত্তিভ/ঞ্চ 'সিদ্ধমাস্মনো ২-* 

সংসারিত্বদ। একত্বাচ্চ। কথমেকত্বমিতি ? উচ্যতে _স যশ্চায়ং পুরুষে, ষশ্চাসা" 
বাদদিত্যে, স এক ইত্যেবমাদি পূর্ববৎ | ৩) ৫৩।॥ ৮ 

ভ্ডাক্ব্যান্যুন্াঙগ । তীছাকে 'নয়' বলিয়। উপাসন! করিবে। ন্ 
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অর্থ নমন (নত হওয়))। সেই নমনগুণযুক্ত বলিয়! তাহার উপাঁপন। করিবে। কাম 

সমূহ অর্থাৎ ভোগ্যরূপে প্রার্থনীয় বিষয় সমূহ সেই উপাসকের নিকট উপন্ত হয়, 

অর্থাৎ বরীতৃত থাকে । 'তদ্ব্ষ ইতি উপামীত, এ কথার অর্থ_ব্রহ্ধকে প্রধান ঝ 

প্র বলিয়া উপাদনা করিবে । তাহার ফলে উপাসক ব্রহ্ধবান্ অর্থ।ৎ উক্ত ব্রহ্ম 

গুণসম্পন্ন হন। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্র, আদিত্য ও অগ্নি, এই পাঁচটা দেবত! যাহার 

মধ্যে লীন হইয়া থাকে, তাহা নাম 'পরিমর/ | উক্ত পঞ্চ দেবতা বায়ু মধ্যে এই- 

রূপে থাকেন বলিয়৷ বাধুর নাম পরিমর, অন্ত শ্রতিতেও বায়ুর পরিমরত্ব প্রসিদ্ধ 

আছে। সেই বায়ু আবার আকাশ হতে অপৃথক্; এইজনা আকাশ হইতেছে 

-_ ত্রদ্মের পরিমর। অতএব বাধু হইতে অপৃথকৃতৃত আকাশকে ব্রদ্দের পরিমর 

বলিয়। উপাসনা কবে । ১ 

এবৎ বিধ উপসকের গ্রতি ম্পর্দাকারী দ্বেষসম্পন্ন শরুগণ প্রাণত্যাগ করে। 

শত্রুর মধ্যেও থেষবিহীন লোঁক থাকিতে পারে; এইজন্য শক্রর 'দ্বিষস্তঃ' 

(ভ্বেষকারী ) বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । আরও) তাহার প্রতি যে সকল 

শত্রু দ্বেষ করে না, তাহারাও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে! 

এ পর্য্যস্ত প্রাণই অন্ন, শরীর অন্নাদ' এই হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ 

পর্যন্ত ষত কিছু কার্য বাঁ সৃষ্ট ব্ত আছে, গো সমস্ত অন্প ও 'অন্নাদ, বলিয়! উক্ত 

হুইয়াছে। তাল. উক্তত হইয়াছে, তাহাতে কি হইল? হা, তাহা দ্বার! ইহাই 

প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যে, ভোগ্য-তোক্তু ভ/বঘটিত (একটা ভোগ্য,' 

অপরটী তাহার ভোক্তা, এইরূপ ভাবে কল্পিত) সংসার, তাহা কেবল কার্ধা 

জগতেই সীমাবদ্ধ ; কিন্তু আত্মাতে তাহার কোন সম্বন্ধই নাই ; কেবল ত্রাস্তি বশত 

আত্মমতে দেই ভোগ্য-ভোক,ভাবের উপচার ব। আরোপ হয় মাত্র। ভাল 

কথা, আত্মাও ত (জীবও ত) পরমত্মারই কার্য অর্থাৎ জীবাত্মা ত পরমত্বা হইতেই 

আসিয়াছে; সুতা তাহাকে আকাশাদির ন্যায় পরমাত্মার কার্য বলা যাইতে 

পারে, অতএব তাহার পক্ষে সংসার সম্বন্ধ ত যুক্চিযুক্তই হয়। না, তাহা হয় না। 

কারণ, শ্রুতিতে অিংসারীরই প্রবেশের কথা আছে। 'তিনি আকাশাদি পদার্থ 

স্থ্ট করিয়া তম্মধ্ো প্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি বাক্যে আকাশাদি কার্ধ্য-প্রপঞ্চের 

কারণস্বরূপ অগংসারী ( ভোক্তভাবরছিত ) পরমাত্থারই কার্ধ্য মধ্যে প্রবেশ 

শ্রত আছে। * স্$তএব বলিতে হইবে যে, দেহা্দি কার্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট জীবাহ্মা 

বস্তত: অসংসারী পরমান্মাই ; নচেৎ “স্থাহী করিয়া! অন্ুপ্রবিষ্ট হইলেন” এই বাক্যে 
সমানকর্তৃত্ব অর্থাৎ স্থ্টি ও প্রবেশের 'এক কর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পারে ন| | ধিনি 

থষটির কর্তা, তিনিই ঘদ্দি প্রবেশের কর্তা হন, তাহা হইলেই "জা প্রত্যয় 
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(ষ্ঠ পদ ) হইতে পারে, নচেৎ নহে। [ কারণ, এককর্তৃত্ব অথেই 'জ1 প্রত্যয় 
বিহিত আছে ]। ৩ 

যদি বল, প্রবেশের পরে, জীবের অবস্থাত্তরও ঘটিতে পারে; না, তাহাও 

বলিতে পার না; কারণ, প্রবেশের উদ্দেস্ত অন্তপ্রকার, ( ভাবাস্তর প্রাপ্তি নহে ;] 

সুতরাং তাহ। দ্বারাই এ আপত্তি বা আশঙ্কা খণ্ডিত হইয়া! যায়। যদি বল, স্ষৃষ্টি- 
বাক্যে 'অনেন জীবেন” এইরূপ বিশেষ অবস্থার উল্লেখ থাকায় ধর্ধাস্তর গ্রহণ- 

ূর্বকই প্রবেশ বুঝা যাইতেছে 7 না, তাহাও নহে; কেন না, [ এই প্রকরণেই 
“তিনি সত্যস্বরূপ+ "তিনিই আত্মা” এবং 'তুমি ( শ্বেতকেতু ) তৎস্বরূপ, ইত্যাদি 
ৰাক্যে জীব ও পরমাত্মার ামানাধিকরণ্য বা অভেদোক্তি রহিয়াছে । [ কাজেই. 
প্রবেশের পরেও ধর্খাত্তর প্রাপ্তি বলিতে পারা যায় না । যদি বল, জীবের 

সংসারভাবত প্রত্যক্ষসিদ্ধ); না ; সে কথাও সত্য নহে ; কারণ, জীব নিজেই যখন 
উপলব্ধির কর্তা (জ্ঞাতা ১ তখন সে নিজেই নিজকে উপলব্ধি করিতে পারে না। 

অভিপ্রায় এই ষে, জীব উপলব্ধিই করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে কখনও উপলভ্য-_ 
উপলব্ধের বিষয় হুইতে পারে না! । ভাঁল,[ জীব ্বরূপতঃ উপলভ্য ন! হইলেও ] 
সংসারবিশিষ্ট রূপে ত উপলব্ধির বিষয় ( উপলভ্য ) হইতে পারে? না, তাহাও 
বলিতে পার ন|; কারণ, ধর্মমাত্রই ধন্মী হইতে অনতিরিক্ত, অর্থাৎ সংসারিত্বরূপ 

ধর্মটী জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সুতরাং তোমার মতে জীব সংসারধন্থা 
(সংসারধর্শাবিশিষ্ট ), কিন্তু ধর্মও ধর্মী যখন পৃথক্ পদার্থ নহে, তখন সংসারধশ্মব 
কখনই ( জীবের পক্ষে ) উপলব্ধির কমন উপলভ্য হইতে পারে না। উষ্ণ পদার্থ 

যেমন দাহ হয় ন।, এবং প্রকাশস্বভাব পদ্দার্থও যেমন অপরের প্রকাশ্ত হয় না, 

ইহাও তক্রপ। ৪ | 

ধদি বন, আত্মাতে যখন ত্রাস ও ভয় প্রভৃতির সন্তাঁঘ দেখা যায়, তখন আত্মাতে 

সংসারধর্্ম ৫ঃখাদি থাকাও অনুমিত হয়; [এবং আঁ্মাই তাহার উপলব্ধি 

করিয়া থাকে; সুতরাং আত্মধর্্মেরও উপলত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ] না, তাহা 

নহে; কারণ, ত্রাস ভর়াদি ও ছুঃখ প্রন্থৃতির উপপন্ধি হয় বলিয়াই বুঝিতে হুইবে 

ষে, উহার! আত্মার ধর্ম নহে (১)। 

(১) তাৎপধ্য-_আত্মার উপলভ্য রস গন্ধ প্রত্ৃতি বিষয়সমূহ যেমন আত্মার ধণ্ 

নছে-:অনাস্মার ধর্ম, তেমনি ত্রাস ও ছুঃখ প্রস্ভৃতি বিষয়গুলিও আত্মার উপলভ্য বা 

অম্ুভবের বিষয় বলিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহ্ীরাও আত্মার ধর্ম নহে, পরন্ত অনাত্বা-_ 

বুদ্ধির ধর্শ, কাজেই ইহ! দ্বায পূর্ব কথার বাঁধ। ঘটে না। রা 

হখ 
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যদি বল, তথাপি কপিল ও কণাদ'প্রতৃতির প্রণীত তর্বশান্ত্রের সঙ্গে বিরোধ 

উপস্থিত হয়। [ কারণ, তাহার! আত্মার সুখ ছুঃখাদি ধর্ম স্বীকার করিয়াছেন। । 

না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তীহাদের দিদ্ধান্ত যখন ছিন্নমূল বা 

অমৌলিফ, «এবং বেদবিরুদ্ধ, তখন তাহাদিগকে ভ্রান্ত বল! অসঙ্গত হয় না। 

আত্মার অসংসারিত্বন্বভাব শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত, এবং একত্ব দ্বারাও 

মমধিত। ভাল, আত্মার একত্বই বা সিদ্ধ হয় কিসে? তদুত্বরে বলিতেছেন-__-'স 

যশ্চায়ৎ পুরুষে, যশ্চাসৌ আদিত্যে, স 'একঃ, এই শ্রুতি দ্বার এই সকল শ্রুতির 

ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদণিত হইয়াছে ॥ & ॥ €৩॥ . 

সয এবংবিং। অম্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়- 

মাতআীনমুপসংক্রম্য । এতং প্রাণময়মাত্মীনমুপসংক্রম্য । এতং 

মনোময়মাত্নমুপসংক্রম্য । এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপ- 

ক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্ানমুপসংত্রম্য । ইমাল্লোকান্ 
কামাম্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। , এতৎ "সাম গায়ন্াসত্তে। হাঁ৩ 

বুহা ৩বু হা৩ বু॥ ৫1৫৪8 ॥ 

সল্পলাঞ্ঠি। সঃযঃ এবংবিৎ (যথোক্তবিদ্বাৎ জানাতি), [ সঃ] অক্মাৎ 

লোকাৎ (পৃথিবী-পোকাৎ) প্রেত্য (বিরক্ত) তৃত্বা৷ এবং ( অনস্তরোত্তম্ ) অন্নময়ং 

আত্মানং (আত্মত্বেন কন্গিতং অন্ময়ং দেহৎ ) উপসংক্রম্য (জ্ঞাত্বা), [ ততশ্চ ) 
এতং প্রাণময়ং আত্মানম্ উপসংক্রস্য, এতৎ মনোময়ম্ আত্মীনৎ উপসংক্রম্য, এতং 

বিজ্ঞীনময়ং আগ্রানং উপসংক্রম্য, এতং আনন্দময়, আত্মানং উপসংক্রম্য, কামানী 

(কানতঃ অন্নৎ অন্ত -কামনানুসারে গান্নবান্ ), কামরূপী ( কামনানুসারেণ রূপাণি 

গৃহ্ন্) ইমান্ ( ভু গ্রদৃতীন্) লোকান্ অনুসঞ্চরন্, তথা এতৎ সাম ( সর্বতঃ সমং 

ব্ধ ) গায়ন্ (কার্তয়ন) হা ৩ ঝু হা ৩ বু$ হা ৩ বু (অহে। | অছো1! অহো | ইতি 

পদদত্রয়েণ লোকক্রযীস্থিতান্ প্রাণিনঃ সন্বোধস্নন্) আস্তে ( তিষ্ঠতি )। (বিশ্বয়া- 

ধেক্য জ্ঞাপনার্থং পদত্রয়েহপি প্লুতিঃ বিজ্ঞেয়া )।৫1৫81 

সুলান্নুশ্াদ। [ এখন পূর্বেরাক্ত বিষয়ের উপসংহার করা 

' হইতেছে] সেই থে, এবংবিধ বিদ্যাসম্পন্ন লোক? তিনি ইহলোক 
হইতে প্রস্থান করিয়া অর্থাৎ দেহাদি সর্ব্ববিষয়ের আসক্তি দূর করিয়া 

, প্রথমে এই অন্নময় আত্মাতে উপগত হন) পরে এই গ্রাণময় 
মাঝ্মাকে প্রাপ্ত হুইয়া ভ্রমে এই মনোময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন; শেষে 
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বিজ্ঞানময় আত্মাকৈ প্রাপ্ত হইয়া এই আনন্দময় আত্মাতে উপ- 
সংক্রান্ত হন, তাহার পর যথেচ্ছ অন্নসম্পত্তি ও যথেচ্ছ রূপ-সম্পত্তি 

প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিবী প্রতি লোকে বিচরণ করেন এবং ব্রন্মসাম্য 
কীর্তন করত-_হা-বুঃ হা-বুঃ হা-বুঃ এইশব্দ উচ্চারণ দ্বারা বিস্বয় 
প্রকাশপুর্ববক অবস্থান করেন ॥ ৫1৫8॥ 

স্পাহ্ক-্রভ্ভান্যন্ম্। সর্ধৎ অন্নময়াদিক্রমেশানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্যৈ- 
তৎ সাম গায়ন্নাস্তে। ''সত্যৎ জ্ঞানম্* ইত্যন্তা খচোহর্থো ব্যাখাতো৷ বিস্তরেণ” 

তদ্ধিবরণভূতয়া আনন্দবল্ল্য/ । “সোহ্ন্ল,তে সর্বান্ কামান্ সহ বরহ্ষণা বিপশ্চিন্চা'” 

ইতি তন্ত ফলবচনস্ত অর্থবিস্তারো৷ নোক্তঃ-_-কে তে, কিংবিষয়া বা সর্ব কামাঃ? 

কথৎ ব৷ ব্রহ্ষণা সহ সমশ্রতে ? ইতে তত্ব জ্যমিতীদমিদানীমারভযতে | ১ 

তত্র পিতাপুত্রাখ্যায়িকায়াৎ পূর্বববিস্ভাশেষভৃতায়াং তপো৷ ব্রহ্মবিষ্ভাসাধনমুক্তম্; 

প্রাণাদেরাকাশাস্তস্ত চ কার্য্যস্তান্নান্নাদত্বেন বিনিয়োগশ্চোক্তঃ; ব্রহ্মবিষয়োপাস- 

নানি চ।যেচ সর্বে কামাঃ গ্রতিনিয়তানেকসাধনসাধ্যা আকাশাদিকার্ধযভেদ- 

বিষয়াঃ এতে 'দশিতাঃ। ,একুত্বে পুনঃ কাম-কামিত্বান্তপপত্ভিঃ, ভেদজাতন্ত 
সর্বস্াত্মতৃতত্বাং | তত্র কথং যুগপদ্তরন্গম্বরূপেণ সর্বান্ কামান্ এবংবিৎ সমশ্র,তে 

ইতি ? উচ্যতে-_সর্ধাত্মত্বোপপত্তেঃ।* 

কথৎ সর্বাত্মত্বোপপত্তিঃ? ইত]াহ-__পুরুযাদিত্যন্থ। স্ৈকত্ববিজ্ঞানেনঅপোন্থোৎ- 

কর্ষাপকর্ষো অবন্নময়াদীন্ আত্মনোইবিস্তাকল্লিতান্ ক্রমেণ সংক্রম্য আনন্দময়াস্তান্, 
সত্যৎ জ্ঞানমনত্তৎ ব্রহ্ম অবৃষ্তাদিধর্্কং হ্বাভাবিকমানন্মমজমমৃতমভয়মদ্বৈতৎ 
ফলতৃতমাপন্ন ই্মীল্লোকান্ ভূরাদীনন্সঞ্চরন্লিতি ব্য বহিতেন, সন্বন্ধঃ | ৩। 

কথমনুসঞ্চরন্? কামানী কামতোইঘমন্তেতি কামানী; তথা কামতে| 

রূপাণাস্তেতি কামনূপী; অনুসঞ্চরন্-- সর্ধাত্মনা ইমীক্লোকানাত্মত্বেনাহ্ুভবন্, 
কিম? এতৎ সাম গায়ম্নান্তে। সমত্বাদ্ ব্রদ্মেব সাম র্ধানন্তরূপং গায়ন্ শবয়ন্ 

আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকান্ুগ্রহার্থ, তত্বিজ্ঞানফলং চ ভুতীব কৃতার্ঘত্বং 

গায়ম্নান্তে তিষ্ঠতি। কথম্? হা ওবু, হা ৩বুহা ৩বু। অহো ইত্যেতশ্মিনর্থেই- 

ত্স্ত বিদ্্য়খ্যাপত্যন্ত নার্থম্ ॥ ৫ ॥ ৫৪ ॥ 

ভাম্যান্ুন্াদ | [ এবংবিধ বিদ্বান পুরুষ ] অল্নময়াদি পুরম্পরাক্রমে 

দ্ধাননময় আত্মাকে লাভ করিয়া! এই সাম (সমতাব্যঞনক শখ) গান করত 
অবস্থান করেন, এইরূপ বাক্য যোজন! করিতে হইবে। . 

প্রথম 'সত্যৎ জালম ইত্যাদি মন্ত্রের বিবরখ বা ব্যাখ্যাত্বক্ষপ এই 
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আনন্দবল্লীই এই মন্ত্রের অর্থ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্ত 

সেই মন্ত্রেরই ফলপ্রকাশক “সঃ অশ্ন,তে সর্বান্ কামান সহ ব্রন্ধণা বিপশ্চিত” 
এই (বাক্যের অর্থ বিস্তৃততাবে ব্ধিত হয় নাই যে, তাহার। কে? সমস্ত 
কাম ও কামের বিষয়ীভৃত বিষয়সমূহ কিকি? এবং কিপ্রকারেই ঝ| ব্রহ্গের 
সহিত ভোগ করেন? সে সমুদয় কথাও বল! আবশ্যক ; এইজন্য, এখন এই বাক্য 

আরন্ধ হইতেছে । ১ 
প্রথমতঃ পূর্বোক্ত বিদ্ক।রই শেষ বা অংশরূপে কল্পিত পিতা-পুক্ঘটিত 

উপাখ্যানে তপন্তাকে বঙ্গবিষ্ভার সাধন বল! হইয়াছে; এবং প্রাণ হইতে আকাশ 
পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকেই অন্ন ও অন্নাদরূপে চিন্তা করিবার উপদেশ উক্ত 

হইদ্াছে, তাহার পর ব্রক্মবিষয়ক বিবিধ উপাসনাও কথিত হইয়াছে আর আকা 

শাদি বিভিন্ন জন্ত বস্তবিষয়ে যে সমস্ত কাঁমন! নিয়মিতভাবে অনেক প্রকার সাধন- 

সাপেক্ষরূপে নির্দিষ্ট আছে, সে সমুদয়ও প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্ত একত্ব পক্ষে উক্ত 

কাম-কামি-ভাব অর্থাৎ একজন কামক্লিতা, তন্তিন্ন অপরে তাহার কাম্য, এইরূপ 

পার্থক্য ব্যবহার সঙ্গত হয় না) যেছেতু জেদ-প্রপঞ্চ সমস্তই তাহার আত্মসৃত বা 

কাময়িতারই স্বরূপতৃত। তাহা যদি 'হয়, তবে উত্ত প্রকাঁর বিদ্বান্ পুরুষ 
একই সময়ে র্স্বরূপ সমস্ত কাম্য বিষয় কির্ূপে ভোগ করিতে পারেন? অভি- 
প্রায় এই যে, ধে সময়ে একাত্মবোধ থাকে, ঠিক সেই সময়েই কি করিয়া তাহার 
ভেবুদ্ধি-সাপেক্ষ সর্ব-কামভোক্তত্ব সম্ভবপর হয়? তছুত্বরে বলিতেছেন- 

সর্বাত্মভাব সম্ভবপর হয় বলিয়াই [ তাহার তোক্ত ত্বও সম্ভবপর হয়| | ২ 

ভাল, তাহার সর্বাত্মভাবই বা সম্ভবপর হয় কিপ্রকারে? তহ্প্তরে বলা 

হইতেছে-_সেই বিদ্বান পুরুষ প্রথমে পুরুষ (জীবদেহ) ও আদিতামগ্ডলে 

আত্মার একত্ব অবগত হন;.সেই একত্ব বিজ্ঞানের ফলে তত্ুভয়গত উৎকর্ষা- 

পকর্ষবিদ্ধ পরিত্যাগ “করেন, এবং ক্রমে ক্রমে স্বীয় অজ্ঞানবশে পরিকল্পিত 
অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া! আনন্দময় পর্য্স্ত পঞ্চ কোষে পর পর আত্ত্ব 
স্বাপনপুর্বক অবশেষে সর্ববিজ্ঞানের ফলম্বরূগ এবং স্বাভাবিক (অকৃত্রিম ) 
আনন্বত্বরূপ এবং জন্মজরামরণতয়রহিত ও সর্ববিধ ভয়ের অবসানভূমি সত্য 

জ্ঞান ও আনন স্বরূপ ব্রহ্ধকে লাভ করত এই তুঃপ্রন্থতি লোকে (ভ্রিলোকে ) 
বিচরণ করক্র--। 'বিচরণ, শবটী ব্যবধানে থাকিলেও এখানে তাহার সহিত 
অস্বয় করিতে হইবে । ৩ 
, তিনি কি ভাবে সঞ্চরণ করেন? কামানী ইচ্ছানুসারে অর লাভ করিয়া 
এবং কামকূপী ইচ্ছামত নানাবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়া অচুসঞ্চরণ করত 
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অর্থাৎ আত্মস্বরপে ঈমন্ত জগৎ অবলোকন করত--কি [করেন 1? এই সামগান 

পূর্বক অবস্থান করেন । সাম, অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না, তিনিই সর্বত্র সম (সমান )। 
লোকানুগ্রহার্থ সেই সর্বসম আম্মৈকত্ব প্রচার করিয়া, এবং আত্ম্মৈকত্ব বিজ্ঞানের 
ফলম্বরপ আপনার নিরতিশয় কৃতার্থতা উচ্চৈঃন্বরে কীর্তন করিয়া অবস্থান 
করেন। তাহার অবস্থানের প্রকার কিরূপ, তাহা বল! ষাইতেছে-__হা ও বু, হা 
৩ বু! হাঁ ও বু--এই প্রকারে (কীর্তন করত অবস্থান করেন)। “হা! বু, শবটা 
খিশ্বয়প্রকাশক 'অহো” অর্থে এীযুক্ত হইয়াছে। 'বিশ্বয়ের আধিক্য সুচনার 
নিমিত্ত প্রত বা! দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত পা ৩ বু' হইয়াছে ॥৫1:5॥ 

অহমন্নমহমননসহমনমূ। অহমন্নাদে। ৩ হহমন্নাদো ৩ হহ- 

মনাদ;ঃ | অহঞ্চ শ্লোককুদহণ্জ প্লোককৃদহ*শ্লেককৃৎ! অহমন্ি 
প্রথমঞ্জা খতা ৩ সা। পূর্ব্ং দেবেভ্যোইম্কৃতদ্য না ৩ ভায়ি। 
যো ম। দদাতি, স ইদেব ম। ও বাঃ। অহগন্নমন্নমদভ্তম। ৩ দ্বি। 

অহং বিশ্বং ভূবনমত্যভবা, ৩ মৃ* স্থবর্ণ জ্যোতীঃ। য এবং 
বেদ। ইত্যুপনিম ॥৬।৫৫॥ 

ইতি ভূৃগুবল্লযাং দশীমোহনুবাকঃ ॥ ১০ ॥ 
[ভূগুস্তন্মৈ যতে৷ বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞীদন্ব ভ্রয়োদশান্নং প্রাণেণ 

মনে বিজ্ঞানং দ্বাদশ দ্বাদশানন্দে!। দশান্নং ন নিন্দ্যাদদ ন পরি- 
চক্ষীতান্দং বহু কুব্বাতৈকাদশৈকাদশ । ন কঞ্চনৈকধ্তি- 
দশ ॥০। (অয়মংশঃ কচি ঈধিকঃ পঠিতঃ )" 

অক্পলার্থঃ । [অথ তন্ত বিশ্বয়গ্রকীর, গ্রদর্যতে--অহমিত্যা- 

দিভিঃ )। অহুং (তাদৃশবিঘ্বান্) অন্নম্ অহমন্নম্ অহম্_-অন্লম্। বিন্ময়াধিক্যপ্রদর্শনায় 
ত্রিরুক্তিঃ, এবমন্যত্রাপি ]| অহম্ অল্লাদঃ ৩-_অহম্ অন্নাদঃ ৩, অহম্ অন্নাদঃ 
৩। তথ, অহৎ শ্লোকরুৎ। অহং প্লোককৎ। অহ শ্লোককুৎ ; (প্লোকঃ 

অন্নামাদয়োঃ সংঘাত; চেতনাবান্ জীবদ্দেহঃ, তস্য কর্তা )। অহং প্রথমজা 
( প্রথমজঃ _সর্বেভাঃ পূর্বমূৎপন্নঃ ), খা ত স্য (খতস্য প্লতত্বাৎ দীর্ঘঃ, খতন্ত 
সত্যস্যেতার্থঃ | মূর্তামূর্তরূপস্য জগতঃ ] দেবেভ্যঃ [চ) পূর্ব । পূর্ববর্তী ), 
অমৃতস্য (অমৃতত্বস্য মোক্ষস্য ) নাঁভিঃ (মধ্য, মুক্যধিষ্ঠানম্) অন্মি 

(ভবামি )। [ইদানীৎ দানফলমুচ্যতে--. ] ঘঃ (জনঃ) মাধ (অন্ন: 
টি 



২১৪' তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। 

রূপিণৎ) দদাতি ( অনার্থিভ)ঃ গ্রধচ্ছতি ), সঃ [দাত। ]+ইৎ (ইখৎ) এব 

(নিশ্চয়ে ) মা * (মাং) অবাঃ (অবতি বথাতৃতৎ রক্ষতীত্যর্থঃ )। ফঃ [পুনঃ ] 

অন্ন মাৎ আদত্বা অত্তি (ভক্ষয়ত ), অন্নম্ আত্তং . তক্ষয়স্তং ) তং ( অনং) অহং 

অগ্ষি (ভক্ষয়ামি)। তথা স্ুবঃ (আদিত্যঃ ) 'ন+ (ইব) জ্যোতীঃ (জ্যোতিঃ- 

স্বরূপঃ) অহং বিশ্বং ( সমস্ত ) ভূবন ( জগৎ-_-জগদাত্মন৷ , অভ্যভবাম্ (অভি - 

সম্যক, ভবামি)। ইতি (ইথং বন্লীদ্বয়বিছিতা) উপনিষদ (ক্রঙ্গবিদ্ত 

উক্তা ); ষঃ এবং ( যথোক্তরূপাম্ উপনিষদ) বৈদ (সম্যক জানাতি ), ( তস্য 

মোক্ষঃ ফলত সিধ্যতীতিশেষঃ ) ॥১1৫॥ 

এষ! তৈত্তিরায়ব্যাখ্যা শ্রীশঙ্করমতে স্থিত | 

প্রীদুর্গীচরণোদীর্ণ। সরল! স্যাৎ সতাং মুদে ॥ ॥ 

মুলান্যুলানগ -[ অতঃপর সেই বিদ্বানের বিম্ময়প্রকার প্রদর্শিত 

হইতেছে-[তিনি অনুভব করেন যে, ] আমিই পূর্ববকিত অক, 
( বিম্ময়সূচনার৫থ তিনবার উক্তি), আমিই পূর্বোক্ত অন্নাদ; আমিই 
শ্লোক অর্থা অন্ন ও অন্নাদের সমবায়ে যেঃ চেতন দেহসংঘাত 
রচিত হইয়াছে, আমিই তাহার কর্তা এবং আমিই প্রথমোৎপন্ন নল 

সুন্ম জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী, এবং আগিই অমৃতত্বের 

নাভিম্বরূপ অর্থাৎ অমৃতত্বনমক মোক্ষ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত । 

যে লোক অন্নরূপী আমাকে অন্নার্থাগণের উদ্দেশ্যে দান করেন, 

তিনি এই ভাবেই--অন্নার্থাতে আমার সম্প্রদান দ্বারাই আমাকে রক্ষা 

করেন, অর্থাৎ আত্মার সর্ববাজ্মভাব পোষণ করেনঃ, আর যিনি অন্নরূপী 

' আমাকে দান না করিয়া অন্ন ভক্ষণ হরেন, আমি তাহাকে ভক্ষণ 

করি। আদিত্যের' ম্যায় জ্যোতিঃন্বরপ আমিই সমস্ত জগদাকারে 

অভিব্যক্ত আছি। ইহাই উপনিষণ্ অর্থাু অতীত দুইটা বল্লীর 
সারভূত ব্রহ্মধিষ্ভ।। যিনি এই উপনিষদ জানেন, তাছার মুক্তিফল 
লাভ হয় ॥ ৬৫৫ ॥ 

ইতি তৈত্তিরিয়োপনিষদি ভূগুবল্লযাং দশমান্ুবাকব্যাখ্য। ॥১০। 
* *« তৈত্তিরীয়োপনিষদ-ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ 

“পাক লভ্ভাব্যযহম। কঃ পুনরসৌ বিশ্য় ইতি, উচ্যতে-_অখৈত আত্মা 

নিরঞনোহপি ন্ অহমেবারমক্লাদশ্চ । কিঞ্চ, অহনেব শ্লোককুৎ। ম্লে।কো 



ভৃগুবল্লী। ৃ ২১৫ 

নাম আননামদয়োঃ সঙ্ঘাতঃ। তস্ত কর্তা চেতনাবান্। অনন্তের বা পরাহস্তান্াদার্ঘন্ত 

সতে।ং নেকাম্মকস্ত পারার্ধ্যেন  হতুনা! সঙ্ঘাতরুৎ। ত্রিকির্বিস্মধত্বখ্যাপনার্থা।। 

অহমস্মি ভবামি। প্রৎমজাঃ প্রথমজঃ প্রথমোৎপননঃ। খতন্ত সত্যস্য মূর্তা- 

রতন্তান্ত জগতঃ দেবেভ্যশ্চ পূর্বম্, অমৃতত্বস্ত নাঁভিঃ অমৃতন্ত নাভিঃ মধ্যং 

মতসংস্থমমৃতত্বং প্রাণিনামিত্যর্থ; | ষঃ কশ্চিৎ মা মাম্ অন্নমন্নাধিত্যো দদাতি- 

প্রধচ্ছতি _অন্নাত্মন! ব্রবীতি, 'স ইত ইথমেব ইত্যর্থ, এবমবিনষ্টং যথাভূতৎ 

মাং আবাঃ অবতীত্যর্থ; | যঃ পুনরন্ঠে। মামদত্বা আর্থিভ্যঃ কালে গ্রাপ্ডেহন্নমত্তি, 

তমক্লমদস্তম্ ভনয়স্তং পুঞ্ষৎ অহ্মন্নমেব সংপ্রত্যপ্সি তক্ষয়ামি | ২ 

অত্রাহ - এবং তগি বিভেমি সর্বাত্মপ্রাপ্তেন্মোক্ষাৎ ; অস্ত সংসার এব, যতো 

মুক্তোহপ্যন্থমননভূতঃ অগ্ভঃ স্তামন্যন্তৈব | এবং মা ভৈষী£) সংব্যবহারবিষয়ন্বাৎ 

সর্ধক[মাশনস্ত । অতীত্যায়ৎ সংব্যবহারবিষয়মন্তান্নাদা দিলক্ষণম্ বিদ্তারুতৎ বিস্তয়া 

্্ষত্বমাপন্নে। বিদ্বান; তন নৈৰ দ্বিতীয়ৎ বন্বস্তরমন্তি, যতো! বিভেতি ; অতো ন 

ভেতব্যৎ মোক্ষাৎ। এবং তহি কি/মদমাহ_ অহমরমহম্লাদ ইতি ? উচ্াতে-__ 

ধোহ্হমন্নায়াদাদিলক্ষণঃ 'সংব্যবহারঃ * কার্ধ্যভূতঃ স সংব্যবহারমাত্রমেব, ন / 

পরমার্থবস্ত। স এবন্ৃতোহপি ব্রক্মনিমিতো। ব্র্গব্যতিরেকেণাসম্নিতি কত্বা, 

রহ্ধবিদ্যাকার্যাস্ত সর্ব শাবস্ত স্তত্যর্থমুচাতে অহমন্নমইমমমহমন্নম্ | অহমনাদোইহ- 

মনা দৌহ্হমন্ত্রাদঃ' ইত্যাদি তে ভয়াদিদোষগন্ধোষপ্যবিদ্ভানিমিতেঃ, 

অবিস্ভোচ্ছেদাৎ ব্রহ্মতৃতন্ত নাস্তীতি | ৩ 

অহং বিশ্ব সমস্তৎ তুবনৎ ভূতৈঃ সস্তভজনীয়ং ব্রন্ধার্দিভিঃ, ভবস্তীতি 

বা অম্মিন্ ভূতানীতি ভূবনম্ অভ্যতবাম্ অভিভবামি' পরেণেস্বরেগ স্বরূপেণ। 

স্বর্ণ জ্যোতী:, স্ববঃং আদিত্যঃ, নকার উপমার্মে, আদিত্য ইব সরুদ্বিভাত- 

মন্মদীয়ং জ্যোতী£ জ্যোতিঃ প্রকাশ ইত্যর্থঃ। ইতি ' বৃ্গীদ্বয়বিহিতোপনিষৎ 

পরমায্মুজ্ঞানম্। তামেতাং বথোক্তামুগনিষদং শাস্তে! দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ 

সমাহিতে! তৃত্বা তৃগুবৎ তপে। মহদাস্থায় য এবং বেদ* তন্তেদৎ ফলং 

যথোক্তমোক্ষ ইতি ॥ ৬ ৫৫ ॥ 

ইতি ভৃগুবল্্যাং দশমান্থবাকভাষ্যম্ ॥ ১০ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিবাজ্কা চার্ধ্যস্য প্রগো বিদ্দভগবৎপুজাপাদশিষ্যস) 

ীমচ্ছন্বতগৰতঃ কতো তৈত্তিরীয়োপনিবন্তাষ্যৎ সমাগ্ম্। 

ভ্ডাম্য্য।শ্রুলীচ । এই বিশ্বয় আবার ফি প্রকার, তাহা বলিতেছেন 



২১৬ ূ তৈত্তিরীয়োপনিষণ্ু। 

অদ্বৈত আত্ম! স্ব্ূপতঃ নিরঞ্জন বা নির্লেপ হইলেও এবং আমি তৎস্বরূপ 
হইলেও, আমিই অন্ন ও অন্নাদ। অধিকন্তু আমিই গ্লোককৃৎ। শ্লোক অর্থ- অন্ন. 
ও অনাদের সংঘাত বা সম্মিলিতাবস্থা, তাহার কর্তা-_চেতনাসম্পন্ন। অথবা, 

অন্ন স্বভাবতই পরার্থ --অননভক্ষকের জন্য স্যষ্ট বলিয়াই অনেকাত্মক অনেক অংশ- 

যুক্ত; এইজস্ভই পরার্থ; পরার্থত্ব নিবন্ধনই দেহসংঘাতের র১য়িতা। মূল 
শ্রুতিতে যে, এই কথার তিনবার উক্তি, তাহার উদ্দেশ্ত বিশ্বয়াধিক্য প্রকাশন । ১ 

'অহম্ অন্পি' 'অহং, অর্থ-_-আমি, 'অম্মি, অর্থ হই।--প্রথমজ। ( প্রথমজ ) 

প্রথমোৎপন্ন, ও 'খত' শব্দবাচ্য মূর্তীমুর্ত ( স্থুলহুক্ম ) জগতের এষং দেবগণেরও 

পূর্ববর্তী, আর অমৃতত্বের বা মোক্ষের নাডি-_মধ্যস্থল অর্থাৎ প্রাণিগণের যে,অমৃ- 

তত্ব, তাহা! আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ।যে কোন লোক অন্নরূ্পী আমাকে অন্ন" 
প্রার্থী লোকের উদ্দেস্তে প্রদান করে, অর্থাৎ আপনার অন্নাস্তভাব প্রকাশ করে, 

সেই দাত এই ভাবেই অন্নকে অবিনষ্ট ও যথাধথরূপে রক্ষা করিয়৷ থাকে। 

অভিপ্রায় এই যে, আন্নের জন্ত প্রার্থী লোককে অন্নদান করিলেই বস্তুতঃ অন্নরপী 
আমাকে রক্ষ! করা হয়। পক্ষান্তরে, অন্ত 'যে লোক অর্থীগণের উদ্দেস্তে অন্নরূপী 

আমাকে দান না করিয়। উপযুক্ত সময়ে অন্ুভক্ষণ করে, সেই অন্নভক্ষককে 

অন্নরূপী সেই আমিই এখানে ভক্ষণ করিয়!.থাকি | ২ 

ুমুক্ষু পুরুষ এখানে জিজ্তাসা করিতেছেন যে,_-ভাল, এইরূপই যদি হয়, 

তবে সর্বাতভাৰ প্রাপ্তিকূপ মোক্ষ হইতে আমি ভয় পাইতেছি; মোক্ষের 

প্রয়োজন নাই, সংসারই আমার থাকুক, যেহেতু মুক্ত হইয়াও আমি অন্নক্পে 

অন্তের তক্ষণীয় হইব! না, এরূপে ভয় পাইও না; কারণ, ভোগমাত্রই 

সাংব্যবহারিক অজ্ঞানমুলক ব্যবহার-কল্লিত, উহা! পারমার্থিক নহে। উত্ত 

বিদ্বান পুরুষ বর্বিস্তা প্রভাবে অবিস্তা্কৃত অন্ন ও অন্নভক্ষক ইত্যাদি ব্যবহারা- 

ধিকার অতিক্রম করি ব্রহ্ধভাব গ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর দ্বিতীয় কোন 

বন্তই নাই, যাহ! হইতে ভয় হইবে) অতএব মোক্ষ হইতে ভন্ন করিতে নাই। 

তাল, এইকপ অভিরায় হইলে 'আমি অন্ন, আমি অন্লাদ' ইত্যার্দি বল! হয় কেন? 

ইহা'র উত্তর বল! হইতেছে_-এই যে, অন্ন ও আল্লা প্রস্থৃতিরূপ অর্থাৎ এই যে, 

তক্ষ্য তক্ষকাদি কাধ্য ব্যবহার, ইহ! কেবল ব্যবহারই মাত্র, বস্তুতঃ ইহ! পরমার্থ 

বা প্রন্কত সভা, বন্ত নহে। সেই ব্যবহার অপারামার্থিক হইলেও ব্রহ্ধনিমিত্ 

অর্থাৎ মূলতঃ ব্রক্ধই এইরাপ ব্যবহারের প্রবর্তক ; বশ্াব্য তিয়েকে এই ব্যবহারের 

অন্তিত্থই নাই, এইরূপ মনে করিয়। ব্রক্গতাব বা ব্রঙগত্ব প্রাপ্তির মহিম! কীর্তনের 

গর্ত বল! ' হইতেছে _-'অহমক্সমহমন্্মহম্ম্ঠ এবং 'অহমন্লাদট, অহদয়াদঃ, 



ভগুবল্লী | ২১৭ 

অহময়াদঃ' ইত্যাদি। অতএব বক্ষভাবাপন পুরুষের মবিদ্ঞা-সমুচ্ছেদ হওয়ায় 
অবিগ্ভামুলক ভয়াদি দোষের গন্ধমাত্রও থাকে না। ৩ 

আমিই পরমেশ্বরবপে সমস্ত তুবন-ব্রহ্গাদি প্রাণিগণের ভজনীয় 
(আরাধ্য ), অথব! ভূতগণ যেখানে প্রানর্ভূত হয়, সেই জগদাকারে অভিব্যক্ত 

আছি। আদিত্যের স্তায় আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশও সকৃদ্ধিভাত অর্থাৎ নিত্য 

গ্রকাশমান। “ম্থবঃ ন” স্বেবর্ন) এই 'ন+ অক্ষরটী উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহাই 
অভীত ছুইটী বল্লীর সারভূত উপনিষং-_পরমাত্ম-জ্ঞান। ধিনি শান্ত, দান্ত, উপরত, 
তিতিক্ষু ও দন্দলহিষু। হইয়া (১) এবং ্ৃগুমুনির ন্যায় পরম তপ্ত অবলম্বন 
করিয়া এই উপনিষদ অবগত হন, ত্বাহার ফল হ্য়--ষগোক প্রকার মোক্ষ-লাভ 
ইতি ৩1৫৫ 

ইতি হগ্রবল্লীর দশমান্বাকের ভাষা মুবাদ ॥১০ 

ইতি তৈন্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ 

ইতি কৃষ্ণবজুর্বেদীয়-তৈভিত্রীয়োপনিষৎ সমাপ্ত ॥০। 
সহনাববতু। সহ নৌ তুনক্ত | সহ বীর্ধ্যং করবাবছৈ। 

তেজস্থি নাবধীতমস্ত | ম! বিদ্বিমাঝহৈ 1 &% 
শং নো মিত্র শং বরুণ? শং নো ভবত্বর্ামা । 

শং ন ইন্দো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষুরুরুক্রমঃ ॥ 

নমো ব্রঙ্গণে । নমস্তে বায়ো | স্বমেৰ প্রতাক্ষং ব্রঙ্গাসি ॥ 

স্বামেব প্রতাক্ষ্যং ব্রঙ্গাবাদিষম্। ধতমঝুদিষম্। 
সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ | তদ্ক্রারামাবীৎ॥ 

শাবীন্মাম্। আবীদ্বক্ত।রম্ ॥ ৃ 

॥ ওম্ শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তি; ওম্ ॥ 

॥% ॥ ওম্ হরিঃ ওমৃ॥ &॥ 

ইতি ভৃগুবল্লী তৃতীয় ধ্যায়ঃ সমাওড? ॥ ৩ ॥ 

-,শাপরপাকসানস শপী পা শা শী 

(১) তাংপধ/-্শান্ত অর্থ জন্তরিজিয়গংঘমী, দান্ত অর্থ বহিরিভ্িরসংহঘমী। উপরত অর্থ 
সপানী, অথব!, বিধি অন্লারে কর্দুতাগী। ভিতিক্ু অর্থ_লীচত্রী্ম হখহুঃখাদি ছন্মলহিফু, 
সমাহিত অর্থ--যোগাঙগ সমগাধিযুদ্ত। নু 

* উপনিষদের প্রারস্তে এই ছুইটা শান্তিমন্ত্ের অর্থ দেওয়। হুইয়াছে। 





বেদান্ত দর্শন 
( শাঙ্করভাঘ্ু, ভামতী টাক! ও ৬কাঁলীবর বেদাস্তবাগীন কৃত 
অনুবাদ সহ) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হুর্গাচরণ সাংখ্য- 

বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ__ 

ছাঁপা হইত্তেছে। 

নেকষাস্ড দর্পন । 
শ্রীভাষ্যসহ 

মহামহোপাধ্যায়-_ 

জীবুস্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-০বদান্ডতীর্থ কর্তৃ্ 
অনুদিত ও সম্পাদিত। , 

মূলসুত্র, সুত্রের সংস্কত ও বাঙ্গাল। সরলার্থ, ভাষ্য ও ভাষ্ের 

বিস্তৃত অনুবাদ এবং টাকা টা্পনী প্রসৃতি বহু জ্ঞাতব্য 

বিষয়ে পূর্ণ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । মূল্য ১০২। 

হন্দুদ্শন সম্বন্ধে 

ফেলোশিপ প্রবন্ধ। 
প্রথম ও দ্বিতীয় গণ্ড। প্রত্যেক গণের মূল্য ১1০ 



বিজ্ঞাপন । 
মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত ছুর্ীচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্ঘ কর্ণুক 

অনুদিত ও সম্পািত। 

১। ঈশ (ভূমিকা, মূল, অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা, মূলানুবাদ, 
শাঙ্করভাম্, ভাষ্যানুবাদ, ও টিগ্লনী সমেত, ভিমাই 
বার গেজী, উৎকৃষ্ট কাগজ ও সুন্দর ছাপা, ৪৪ পৃষ্ঠ! ) 

২। কেন (এ 8৮০ পৃষ্ঠা) ঠা রঃ 

৩। কঠ (এ এ ১৯২ পৃষ্ঠা) “** ৮০ 
৪। প্রন (এ এ ১৩৮ পৃষ্ঠ।) রঃ ক 

৫। মুগডক (এী এ ১২২ পৃষ্ঠা) , *** ১ 

৬। মাগুক্য (এ 4২৯৬ পৃষ্ঠা) *** রা 

৭। তৈত্তিরীয় ১ম খণ্ড (এ এ ১২৮ পৃষ্ঠা) 
৮। এতরেয় ( এ এ ৯৩ পৃষ্ঠ ) ॥ ৪৪৪ ১৪৪ 

৯। ছান্দোগ্য (এ এ এবং আনন্দগিরিকৃত টীকা সহ 
১১৫০ পাতায় সম্পর্ণ ) রঃ 2 

১০৭ বৃহদারণ্যক (এ এ এবং আনন্দগিরিকৃত টীকা সহ 
তের খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রতি খণ্ডের মূল্য ) 

প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ মূল্য **৪ ৯5 
ঈশ, কেন, কঠ (একত্রে) *** ৯০৯ 

_ ঈশ, কেন, কঠ। প্রশ্ন, মুগডক, মাগুক্য (একতে ) 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাণ বিস্যাতুষণ কর্তৃক 
অনুদিত ও সম্পাদিত। 

১। শ্রীমদৃভগবদ্ গীত! ( মূল, অস্বয়, মূলের অনুবাদ, 
শাঙ্করভাম্ত, আনন্দগিরি টাকা এবং ভাম্যানুবাদ সমেত) 

শীযুক্ত অক্ষয়কুমার শীস্ত্ীর অনুদিত ও সম্পাদিত। 

১। উপদেশ-সহত্রী (৬৫৮ পৃষ্ঠা). ** ১, 
২। সর্বববেদাস্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ (৪২৪ পৃষ্ঠা ) 

॥০ 
৮০ 
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নবম খণ্ড 

গ/গ্গেেষীম্জ 

উতরেয়োপনিষদ 
শাহ্ুরভাষ্য*সমেত। | 

৪ 

পণ্ডিত শরীসুন্তন্ুর্গাদল্পঞ সাহখ্যবেন্টান্ততীর্থ 
কর্তৃক 

অনূদিত ও সম্পাদিত। 

শাএিলা৬ ট্নিটিকা বস 

বত্বাধিকারী ও প্রকাশক 

স্ীঅনিলচন্দ্র দত্ত , 
ও ওরনিননালরতা 

লোচীস, লাইভ্রিক্লী, 

২৮ ১ নং কর্ণওয়ালিস্ হট, কলিকাত্, 
সন ১৩২৮। 

ধা 

মূল্য--গ্রাহকপঞক্ষে ৮/* 

| লাধারণগক্ষে 



€ ২) 
তবেঙগাস্ত-হর্শনি 

জ্ঞাম্ড £ 
জ্ঞান ও তক্তির অপূর্ব্ব সমহ্থয়। 

ইহার্ঠে আছে-(১) বেদব্যাসকত ব্রক্সাত্বুত্র । (২. পীক্চ্ক্েদি”-- 
কুতস্থ শব্বশুলির বিশ্লেষণ, এবং বঙ্গভাষায় তাহার অর্থ। (৩) সললার্থ ; 
ভাষ্যের লাহায্য ব্যতীতও ইহা হইতে অনায়াসে ভাষ্যের মর্ম গ্রহণ 
কর! যায়। (৫) ভাষ্যোদ্ধত প্রমাণগুলির আকর নির্দেশ। (৬) বিস্তৃত 
অন্যুবাদি; অনুবাদ যতদূর সম্ভব সরল ও ভাব্যানুযায়ী হইয়াছে। 
(৭) তাঙুপর্ঘ্য ; ধুক্তি ও প্রমাণের সাহাব্যে ভাষ্যের জটিল বিষয়গুলি 
সাঁধীরণের বোধগম্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হূর্গাচরণ 
সাংখ্যবেদান্ততীর্ঘ কর্তৃকঃঅনুদ্দিত,ও[সম্পাদিত। মূল্য ১০২। 

নব্যন্যায় -ব্যাপ্তিপঞ্চকমূ। 
বঙ্গের অতুল গৌরবের সামগ্রী নব্যন্তায়ের প্রকৃত আকরপ্রন্থে এই 

প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ব্যাপ্তিপঞ্চকের মূল, অন্থুবাদ ও ব্যাথ্যা (২ 
পৃষ্ঠা) মাথুরীবুযূল, অন্থবাদ ও নুবিস্তৃত ব্যাখ্যা (৪৫৮ পৃষ্ঠা), দীধিতি যূল ও 
অনুবাদ (ওপৃষ্ঠা) এবং স্ুবিস্বৃত ভূমিকা (১২৪ পৃষ্ঠা) মধ্যে এই শাস্ত্রের বহু 
জ্ঞাতব্য বিষয় ও জগদীশের তর্কামৃতেয় বঙ্গানুবার সন্নিবিষ্ঠ করা হইয়াছে। 
ব্যাখা। সহজ করিবার জন্য বহু অধুনিক কৌশল অবলম্ষিত হইয়াছে 
অনুবাদক “আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ” প্রণেতা শ্রীরাজেন্ত্রনাধ ঘোষ, 
ংশোধক--পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত .পার্কতীচরণ তর্কতীর্ঘ। রয়াল ৮ পোজী &*৫ 

পৃষ্ঠা, উম বাঁধাই মূল্য ৫২ টাকা । 
সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হূর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ 

কর্তৃক অনূদিত। 
১২৩। ইঈশ,কেন, কঠ। (একত্রে) মূল্য ২%০ 

৩। ৰঠ ! ... ট রঃ ১1/০ 
৪1 প্রশ্ন ৮০৬ 5৩৬ রা ৮%০ 

৫1 মুগ্তকু ১, রি রা ১২. 

. ৬। মাগুক্য ( কারিক! সমেত ) ' ২. 
৭। ছ্ঘন্দোগ্য ... ক রি ৮1৮০ 

ক্রোমপ্যাথি ৰা বর্ণ-চিকিৎস। 
, শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি, এল্ প্রণীত মূল্য ॥* 

বঙ্গভাঁষাম্ ও দেশে ইহা একটী অমৃল্য চিকিৎসা-শান্তর ; কেবলমাত্র ৪1৫টি 
রঙ্গিন শিশি, কাচ ও আলে! আবশ্তক। ইহা দরিজ্রদিগের পরম বন্ধু 

প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের এই পুস্তক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 

. ঈমখনাধ দাস ছার! সুজিত, দি, ইউনিগ়ান_প্রেস। ৬৭1৯ বলরাম দের ছ্রীট, কলিকাতা। 



বক্স খণ্ড 

খথেদীয় 

জতভন্বেন্সোস্পন্সিষ্নদ্ 

শাঙ্করভাষ্য-দমেতা । 

পণ্ডিত ভরীযুন্ত দু্চন্রপ সাংখ্যবে দোম্ডতীর্থ 

কর্তৃক 

অনুদিত ও সম্পাদিত । 

করটিরিছিটিডশ্হিি৪২০৬০০ 

দবত্বাধিকারী ও প্রকাশক 

জ্ীঅনিলচন্্র দত্ত 

লোউীত্. লাইভ্রেন্লী, 

২৮১ নং কর্ণওয়ালিস্ ইট; কলিকাতা 

সন্ত ১৩২৮। 
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বৃহদারণ্যক-সুচীর শেষ-_-* 

অঃ তরাঃ হঃ 
১। সাহোবাচাহ বৈত্ব। *** ৩1৮।২ 

২। সৈধা গায়ত্যেতন্মিত্তরীয়ে ' **, 81১৪1৪ 

৩। সোহকাময়ত দ্বিতীয়ে এ ১২৪ 

৪। সোইকাময়ত ভূয়সা যে ১২৬ 

€। সোইকাময়ত মেধ্যং রঃ ১২৭ 

৬। সোইবিতেৎ তন্দান্দেকাকী রা ১৪1২ 
৭। সোহ্ষান্ক আঙ্গিরসে! রঃ ১৩1১৯ 

৮। সোহইবেখ অহং বাবস্থষ্িঃ রঃ ১৪1৫ 

৯) সোস্বস্তীমত্তিরভ্যুক্ষতি হি ৬৪1২৩ 

১৯। সো! হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে , রঃ ১1৪1৪ 
১১। শ্বপ্নান্ত উচ্চাবচনীয় রঃ ৪1৩।১৩ 

১২। স্বপ্নেন শারীরমতিগ্রহত্য ,১ত81৩1৯১ 

হ 

১৩। হতো বৈ গ্রহঃ 2 ৩২৮ 

১৪ । ছিরপুয়ী অরণী ১০৯ ৩৪1২২ 

১৪। হছিরগ্বয়েন পাররেণ ০ ৫1১1১ 

বৃহ্দারণ্যকোপনিষদের সুচী সমাপ্ত । 

(৯) বৃহদারণ্যফোপনিষদের নুচীর পেযাংশ বা পরিয়াছিল; এই পত্রে তাহ) সম্পূর্ণ করিয়া 

দেওয়া হইল। 





এতরেয়োপনিষদের বিষয়-সুচী। 

প্রথম অধ্যায়। * 

বিষর। ্ খণ্ড। নর |. 

১। স্থষটির পূর্ব্বে এক মদ্ধিতীয় আত্মার অস্তিত্ব, এবং সেই আত্মার 

(বর্গের) লোকন্ট্টি বিষয়ে আলোচন। ১। ১ 

২। লোকসিস্থক্ষু ব্রহ্গকর্তৃক অস্তঃ ও মরীচি চি ৪ 

লোকের সি ১ ২ 

৩। পুনর্ধার দিন পি ঈক্ষণ ও জল হইতে পুরুষ- 

মৃততি নির্মাণ | ১। ৩ 

৪। উক্ত পুরুবিষয়ে ঈশ্বরের টা এবং তঁদীয় চা ফলে 

ইন্দ্রিয় এবং তাহার অধিঠান (গোলক) ও দেবতাগণের উৎপঞ্তি ১।৪ 

€ | স্থষ্ট দ্বেবতাগণের ক্ষুধা- পিপাসাযোগ ও ভোগায়তন প্রার্থনা] ২। ১ 

৬। পরমেশ্বরকর্তৃক সেই দেক্তাঁগণের নিকট ভোগায়তনন্ধপে 

গো.অশ্বীদি দেহ উপস্থাপন ও দেবতাগণ কর্তৃক তাহা গ্রত্যাথ্যান ২৩ 

" ৭1 অবশেষে মনুয্মুত্তি দর্শনে আনন্দ প্রকাশ এবং পরমেশ্বর- 

কর্তৃক তন্মধ্যে প্রবেশের আদেশ ্ ২। ৩ 

৮। মুখাদি ইন্জিয়স্থানে অগ্নি গ্রভৃতি দেবতার প্রবেশ ২।৪ 

১। পরমেশ্বরের নিকট ক্ষুধ! ও পিপাসা কর্তৃক ভোগ্য প্রার্থনা 

এবং তন্বিষয়ে ঈশ্বরক্কত ব্যবস্থা ". " ২। & 

১০। লোক ও লোকপালদিগের অরসথত্টি বিনে: 'পরমেশ্বরের 

আঁলোচন। এবং গঞ্চতৃত হইতে অনূসমূৎপাঁদন ও ভক্ষকদর্শনে অন্্ে 

পলায়নোগ্তৰ 
৮৩1১৩ 

১১। পলায়মান অন্লকে বার জন্ত দেবতাগণের বাক্প্রাণ 

প্রভৃতি ইন্ট্িয়ব্যাপার দ্বারা গ্রহণের চেষ্টা ও নিক্ষলতা ॥; এবং 

অবশেষে অপানবাসর : পাহায্য গ্রহণ 
২০০৪ ৬1 ৪১৯ 

১২। পরমেশ্বরের উক্ত দেহমধ্যে প্লাক্ম প্রবেশের আবশ্তকতা চিন্ত 

ও প্রবেশের পথনিরূপণ এবং মুধ'সীমা-পথে দেহমধ্যে প্রবেশ ও। ১৯১২ 



%/৬ 

১৩। জীবরপে দেহপ্রবিষ্ট, পরমেশ্বর সমস্ত ভূতবর্ম অবগত 
হইলেন এবং আপনাকেই ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়। বঙ্গের “ইদজা” “ইল্সা- 
নাম-নির্বাচন করিলেন রঃ ॥. ০.১ ৩। ১৩:১৪ 

ুষ্টিস্থিতিলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বর অপর কোনও বস্তুর 

সাহায্য ন| লইয়াই শ্বীয় শক্তিবলে আকাশাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, 

সৃষ্টির পর স্বাত্মোপলন্ধির জন্য নিজেই প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিলেন) 

প্রবেশ করিয়। তিনি “ইদং ত্রন্ধান্মি' রূপে যথাযথভাবে আত্মার স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনিই সর্ধশরীরে এক অদ্বিতীয় আত্ম], তত্তিন্ন আর 

কিছু নাই। এই সমুদয় বিষয় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

১। ভোগশেষে চল্রামগ্ুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর্্মা পুরুষের 
জন্ক্রম ও তাহার বিবরণ ১ , ১। ১--৩ 

২। মুযুযুকর্তৃক পুত্রকে আত্মগ্রতিনিধিরূপে স্থাপন এবং 

জন্মান্তরগ্রহণের উদ্ভম ০৯ ৮5৪ ২। ১। ৪ 

৩। গর্ভমধ্যে অবস্থিত বামদেব খধির তত্বজ্ঞানলা 5 কার্তন, 

এবং তত্বদর্শার দেহান্তে অমৃতত্বপ্রাপ্তি-কথন ১। ৫_-৬ 

তৃতীয় অধ্যায়। | 

»। ব্রঙ্গজিজ্ঞান্থ ধধিগণের উপাস্য আত্মার স্বরূপনিরূপণার্থ 

পরম্পর দ্িজ্ঞাসা৷ ও বিচার প্রবৃত্তি '** ১ ১ 

২। আত্মার জ্ঞানসাধুন হৃদয় ও মনের একত্বপ্রতিপা্ন এবং 

সংজ্ঞা, আন্তান ও বিজ্ঞান গ্রসৃতি মনোবৃত্তিগুলির প্রজ্ঞা নাত্মকতা- 
প্রদর্শন রী ৪ ৬ ১। ২ 

৩। প্রজ্ঞানরণী শ্মের উপাধিষোগে ইন ও গ্রঞাপতি প্রভৃতি 
বিবিধ দপতেদ প্রদর্শন ১1৩ 

৪। প্রজ্ঞাপ্রভাবে জীবের ইহলোক ত্যাগের পর কম ও 
অনৃতত্বলাত-কখন ১1 ৪ 

বিষয়-সথচট সমাপ্ত । 



ব্ণানুক্রমে মন্ত্রসুচী 

ধারার. -* 

মন্ত্রসূচী সমাপ্ত | 

বাক্ত্য। অধ্যায়। খওড। মন্ত্র। শলান্বটয। অধ্যায়। থও। মন্ত্র। 

অগ্ি্বাগৃভূত্বা :১২৪ | কা এতা .দেবতাঃ ১২1১ 
আত্মা বা ইদমেক ১১।১ ; তাভ্যো৷ গামানয়ৎ ১২৩ 
এষ ব্রন্ধৈষ ইন ১।১।৩ । তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ ১২২ 
কোহধ্যমাত্মেতি ৩১১ | পুরুষে হুবা অয়ম্ ২।১।১ 

তচ্চক্ষুবা জি ত্বৃক্ষৎ ১৩৫ | বঙ্দেত,দয়ম্ ৩১২ 

তচ্ছিশ্নেন। ১৩1৯ | সইমাল্লোকানস্থজত ... ১1১২ 

তচ্ছোব্েণা ১৩৬ ; স ঈক্ষত কথং স্বিদম্ ১/৩।১১ 
তৎত্বচা ১৩1৭ ; স ঈক্ষতেমে সু লোকাঃ ১/১/৩ 
তথপ্রাণেনা * ১/৩1৪* সউক্ষতেমে হ্বলোকাশ্ঠা ১1৩১ 
তৎস্ত্িয়া আত্মভূয়মূ ২।১।২ | স এতমেব সীমানম্ ১/৩।১২ 

তদপানেন। ১৩1১০ গস এতেন গ্রজেনাত্মন। ৩১৪ 

তছুক্তমৃষিণ। ২।১।৫ | স এবং বিদ্বানম্থা ২।১।৬ 
তদেনদধিস্থষ্রম ১৩৩ | স জাতো ভূতান্ঠতি ১/৩1১৩ 
তন্মনসাজিত্ৃক্ষৎ ১৩৮ | সা ভাবযিত্রী ২1১1৩ 

তমভ্যতপৎ ১১৪ । সোইপোইত্যত্বপৎ ১৩২ 
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জভদ্লেন্সোস্পন্নিআঅি,। 

* পা িস৩০ ০৯ 

শাস্তিপাঠঃ 
ও'ম্ বাউমে মনদি প্রতিষ্ঠিত! মনো নে বাচি প্রতিষ্ঠিতমা- 

বিরাবীর্ম এধি! বেদস্ত ম আণী স্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাণীঃ। 

অনেনাবীতেনাখোরাত্রান্ সংদধামূযতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। 

তন্মামবতু। তৰক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারমূ ॥ 

ওমৃ্শীন্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

অথ শাত্তিমন্্রার্থ;। [ অন্িন্ উপনিষৎপাঠে প্রবৃজ্তস্ত ]মে ( মম) বাক্ 

( বাগিক্দ্িয়ং) মনসি গ্রতিষ্টিতা (মনো বৃত্যস্থগুণত্বেন অবস্থিতা ) [ ভবতু || 

তথ! মে (মম) মনঃ বাচি প্রতিঠিতং [ তবতু ], (উপনিষৎপাঠে, তদর্থা- 

বধারণে চ মম বাঙ.মনদে পরম্পরানুগ্রহতন্ত্রে তবতাম_ইতিভাবঃ )। 

আবিঃ (স্বপ্রকাশম্ আত্ম-চৈতন্তম্ ) 7 হে আবিঃ : টৈতন্তরূপিন্ আত্মন্) 

[তব] মে (মদর্থং) আবীঃ (আবিঃআবিভূতমূ) এধি (তব) ।[হে 

বাঙযনসে, ] [যুবামূ] মে (মদর্থং) বেদস্য আঁী (.আনয়ন-সমর্ধে) সঃ 

(ভবতম্)। [ হে মনঃ, ত্বং ] মে (মম) শ্রুতং (শ্রবণেন অবগতং গ্রন্থং তদর্থ- 

জাতথ ) ম| গ্রহাসীঃ (ন পরিত্যজ--তগ্মে বিস্বৃতং মা ভুদিত্যর্থঃ)। অনেন 

অধীতেন (গ্রন্থেন তদর্ধেন 6, অধ্যয়নেন বা) অহোরাত্রান্ ( দিবারাত্রং 

সংদধামি (সংযোজয়ামি, অধায়নেনৈব দিবারা্রমূ অতিবাংয়েমূ)। 

তং (বাচিকং সত্যং) বদিধ্যামি; সত্যং (যানসং সত্যং) বদিষ্যামি 

(পাঠকালে মনস! সত্যমর্থ সংকর বাচাপি তথৈব অভিলপার্মিইতিভাবঃ )। 

তৎ (ময় বঙ্গযষাণং ব্রন্ধ ) মাং ( শিল্ক) অবতু (মমাধ্যয়নবিষ্ং বিনিহন্ত)। 

তথা তৎ (ত্রন্ধ) বক্তারং (ব্যাখ্যাতারম্ আচার্ধ/ং) অবড়ু (প্রবোধনসামর্থ্য- 



| ৮%০ ] 

দানেন পালয়তু)। [পুনরপি ফলপ্রাপ্তয়ে প্রার্থয়তে_] মাম অবতু ('মমা- 
জ্ঞানবিলাসঃ নগ্ঠতু ইতি ভাবঃ)7 তথ বক্তারমূ ( আচার্ধ্যমপি) অবতু 

€( আচার্স্তাপি বিস্তাস্্রদানতঃ পরিতোধঃ সম্ভবতু)। [ '্অবতু বক্তারম্ 
ইতি পুনরুক্কিঃ অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থা ]১॥ 

মুলান্মুবাদি।-[ উপশ্ষিংপাঠকালে ] আমার বাগিক্জরিয় 

মনেতে অবশ্থিত হউক, আমার .মনও বাগিক্জ্িয়ে সঙ্গত হউক, 

অর্থাৎ মামার বাক ও মন পরস্পর সহামুভূতিসম্পন্ন হউক। 
হে স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্য, তুমিও আমার নিকট প্রকটিত হও । হে 
বাক ও মনঃ, তোমরা আমার নিমিত্ত বেদ আনয়ন কর অর্থাৎ 

বেদগ্রহণ ও তাহার অর্থাবধারণে সমর্থ হও; আমার অধীত গ্রন্থ 

যেন বিস্মৃত না হয়; আমি যেন এই অধীত গ্রন্থের সহিত দিবারাত্রকে 

সংযোজিত করিতে পারি, অর্থাৎ দিবারাত্র যেন আমার অধ্যয়নের 

বিরাম ন| হয়। আমি সত্য কথা বলিব ; আমি সত্য চিন্তা করিব; 

আমি যেত্রক্ষবিষ্া অধ্যয়ন করিব, সেই ব্রহ্ম আমাকে ( শিষ্যুকে ) রঙ্গা 

করুন; তিনি বক্তাকে--আচার্্যকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষ! 

করুন; বক্তাকে রঙ্গা করন। | 

[ এই শাস্তি মন্ত্রটি এই উপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ের শেষে পঠিত 

আছে; অধ্যায়শেষে পঠিত বাক্যের শেষাংশের খিরুক্তি করিতে 

হয়) এইজন্য 'অবতু বক্তার বাক্যটি ছুইবার পঠিত হইয়াছে ] ইতি। 



খগ্ত্রাঞ্মণারণ্যকাশ্ীস্তত-দ্বিতীয়ারণ্যকস্থ। 

ভভন্লেন্লোস্পনিস্বদ্ 

শাঙ্করভাষ্য-সমেত। 
পার 

আভ্ডাজ্মভ্ডাম্যক্ষম.। ৬ নমঃ পরমা ত্বনে ॥ পরিসমাপ্তং কর্ম সহাপর- 

্রঙ্গবিষয়বিজ্ঞানেন। টসষ! কর্্মণে! জ।নসহিতপ্য পর গতিরুক্থবিজ্ঞানঘবারে-. 

গোপসংহত1। এতৎ সত্যং রম প্রাণাখ্যমূ। এব একো দেবঃ। এতগ্যৈব প্রাণস্ত 

সর্ষে দেবা বিভূতরঃ। এত্তস্ঠ প্রাণন্তাত্বভাবং গচ্ছন্ দেবত! অপ্যেতীতুক্তমূ। 
সোহয়ং দেবতাপ্যয়লক্ষণঃ পরঃ পুরুষার্থঃ; এষ মোক্ষঃ। সটায়ং ষথোজ্েন 

জ্ঞান-কর্ণসমুচ্চয়েন সাধনেন প্রাণ্তব্যঃ; নাতঃপরমন্তীত্যেকে প্রতিপন্নাঃ। তান্ 
নিরাচিকীুরুত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্ “আত্মা বা ইদম্* ইত্যাদ্যাহ ।১ 

কথং পুনরবর্ধসন্বদ্ধি-কেবলাত্মবিজ্ঞানবিধানার্থ উত্তরে গ্রন্থ ইতি গম্যতে ? 
অন্তার্থানবগমাৎ। তথ চ পৃর্বোজানাং দেবানামগ্নযাদীনাং সংসারিত্বং দর্শাযিস্তাতি 
অশনায়াদিদৌববত্ধেন “তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্তবার্জৎ, ইত্যাদিন1। অশনায়া- 

দিমৎ সর্বং সংসার এব, গরন্য তু ব্রহ্মণোধশনায়াদ্যত্যয়শ্রতেঃ। ভবত্বেবং 
কেবলাত্মজানং মোক্ষসাধনম্, ন ত্বত্রাকর্টোযবাধিক্রিয়তে ; বিশেষাশ্রবণাৎ। 
অকর্ণিণ আশ্রম্যন্তরন্েহাশ্রবণাৎ। কর্ম চ বৃহতীসহত্রলক্গণং প্রস্তত্য অনস্তর- 
মেবাত্মজানং প্রারভ্যতে। তন্ম/ৎ কর্দো্বাধিক্রিয়তে ॥২ " , 

ন চ কর্াসত্বদ্ধ্যাত্মবিজ্ঞানম্, পুর্ববন্স্তে উপসংহারাৎ। যথা কর্মসন্বদ্ধিনঃ 
পুরুষদ্য হূর্যযাত্বনঃ স্বাবরজঙগমাদি সর্বপ্রাণ্যাত্বত্মুক্তং ব্রাঙ্গণেন মন্ত্রেদ চ 

“হয আত্মা” ইত্যাদিনা, তখৈব “এষ ব্রা এব ইন)” ইত্যাহথযপক্রম্য সর্ব- 
প্রাণ্যাত্বত্বযূ। প্রচ্চ স্থাবরমূ, সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রম্* ইত্যুপসংহরিস্ততি। তথাচ 
সংহিতোপনিষদি “ঞতং হোব বহবচো* মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে” ইত্যাদিন। 
কর্ণসনবদধিমুজ! “নর্কোধু ভূতেঘেতমেব অঙ্গেত্যাচক্ষতে” ইত্যুপসংহরতি।.. 



২ এতরেয়েপনিষদ 

তথ! তশ্যৈব “যোহয়মশরীরঃ প্রজ্ঞাত্বা” ইত্যুক্তস্ত ্যশ্চাসাবাদিত্য একমেব 
তদিতি বিদ্যাৎ” ইত্যে কত্বমুক্তমূ; ইহাপি “কোহয়মাত্মা” ইত্যুপক্রম্য প্রজ্ঞাঞ্ধ 
ত্বমেব *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ইতি দর্শযস্যুতি। তল্মাসনা কর্মসম্বনধযায্মজ্ঞানম্ ॥৩ 

পুনরুক্ত্যানর্থক্যমিতি চেৎ--“প্রাণো বা অহমস্থ/যে” ইত্যাদি ব্রাহ্মণেন 
পনুর্য্য আত্ম” ইতি চমন্ত্রেণ নিধারিতস্যা বন “আত্মা বা ইদম্” ইত্যাদিত্রাঙ্গণেন 
“কোহয়মাত্মা” ইতি প্রশ্নপূর্বকং পুন নির্দারণুং পুনরুক্তমনর্থকমিতি চে) ন, 
তন্তৈব ধর্মাস্তর বিশেষনির্ধা রপার্থতবাক্ন, পুনরুক্ততাদোষঃ। কথম্? তস্যৈব 
কর্মাসন্বন্ধিনে! জগৎহগ্িস্থিতি সংহারাদিধর্্মবিশেষনির্ধা রণার্থতবাৎ কেবলোপাস্তা- 
র্বাদ্বা ; অথবা, আত্মেত্যাদিঃ পরো গ্রস্থসন্দর্ভড আত্মনঃ কর্দিণঃ কর্্মগোহন্ত্রো- 
পাসনাপ্র1া কর্মপ্রস্তাবে বিহিতত্বাৎ কেবলোপ্যাষ্মোপাস্ত ইত্যেবমর্থঃ। 

ভেদাভেদবোপাস্তত্বাচ্চ “এক এবাত্মা” কর্ম্মবিষয়ে ভেদদৃষ্টিভাক্; স এবাকর্- 
কালে অভেদেনাপুযুপাস্ত ইত্যেবমপুনরুক্ততা ॥৪ 

“বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যন্তঘেদোতয়ং সহ। অবিদ্যয়! মৃত্যু, তীত্ব বিশ্বয়া- 
মৃতমন্্রীতে” ইতি, পকুর্কক্লেবেহ ক্ম্মাণি ছিজীবিষেচ্ছতং' সম” ইতি চ 
বাজিনামূ। ন চ বর্ষশতাৎ পরম আমুষ্ধর্ত্যানামূ, যেন কর্মপরিত্যাগেনাআান- 
মুপাসীত। দর্শিতঞ্চ “তাবস্তি পুরুষাযুষোৎহথাং সহত্রাণি ভবস্তি” ইতি । বর্ধ- 
শতঞ্চায়ুঃ কর্মণৈব ব্যাপ্তম্।'দর্শিতিশ্চ মন্ত্রঃ “কুর্বননেবেহ কর্্মাণি” ইত্যাদিঃ) তথ। 
“যাবজ্জীবমগ্রিহোত্রং জুহোতি” “যাবজ্জীবং দর্শপুর্নমাসভ্যাং যজেত” 
ইত্যাদ্যাশ্চ ; “তং যজ্জপাত্্ৈর্হত্তি” ইতি চ। খণব্রয়শ্রতেশ্চ। তত্র হি পারি- 
ব্রাজ্যাদিশান্ত্ “ব্যুখায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি” ইত্যাত্মজঞানস্ততিপরোধর্থবাদোহন- 
ধিক্ৃতার্থে] বা ॥৫ 

ন, পরমার্থাত্ববিজ্ঞান্নে ফলাদর্শনে ক্রিগ়ান্থুপপত্তেঃ_যছুক্জং কর্ষিণ এব 
চাত্মজ্ঞানং কর্মসন্থন্ধি চেত্যাদি, তন্ন) পরং হাগুকামং সর্ধসংসারদোষবর্জিতং 

 ব্রন্মাহমন্ধীত্যাত্ম্রেন বিজ্ঞানে, কৃতেন কর্তব্যেন বা! গ্রয়োঙ্জনম্ আত্মনোইপশ্ঠতঃ 
ফলাদর্শনে ক্রি! নোপপপ্তে। ফলাদর্শনেংপি নিযুক্তত্বাৎ করোভীতি চেৎ) 
নঃ নিয়োগাবিধয়াত্মদর্শনাৎ। ইযোগমনিষ্টবিয়োগং বাত্মনঃ গরয়োজনং পশ্থন্ 
তহ্পারার্থী যো ভবতি, স নিয়োগন্ত বিষয়ো দৃষ্টো লোকে, ন তু তদ্বিপরীত- 
নিয়োগাধিষযরগ ্বত্বদশ। বরহ্গাযবতবদস্ঠপি সন্ চেস্নিযুজ্যেত, নিয়োগাবিষয়ো 
ইপি সমন কশ্চিৎ ন নিযুক ইতি সর্ব কর্ম সর্বেণ সর্বদ| বর্তবং প্রাপ্পোতি, 

*তচ্চানিষ্টমু ॥৬ 
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নচসনিধো জং শক্যতে কেনচিং; আর্ায়ন্তাপি তত্গ্রভবত্বাৎ। নহি" 

স্ববিজ্ঞানোখেন বচসা! স্বয়ং নিযুজ্যতে ; নাপি বহুবিৎ স্বাম্যবিবেকিনা 

ভৃত্যেন। আয়ায়স্ত নিত্যত্বে সত স্বাতন্্যাৎ সর্ধান্ প্রতি নিয়োকত্বদামর্থা- 
মিতি চে; ন; উক্তদোষাৎ। তথাপি সর্বেণ সর্বদা সর্ধমধিশিষ্টং কর্ম 

কর্তব্যমিতুযুক্তে! দোষোইপরিহার্য্য এব। তদপি শাস্ত্রেণেব বিধীয়ত ইতি চেৎ-" 

যথা কর্মকর্তবাতা৷ শাস্ত্েণ কৃত, তথা তদপ্যাব্জানং তন্তৈব কর্ণিণঃ শাস্ত্রে 
বিধীয়ত ইতি চে; ন? বিরুদ্ধার্থবোধকত্বান্থুপপত্তেঃ। ন হোকন্সিন্ কৃতাক্কত- 

সন্বন্থিত্বং তদ্বিপরীতত্ব্ বোধয়িতুং শক্যম্, শীতোষ্তত্বমিবাগ্নেঃ ॥৭ 

ন চেষ্টযোগচিকীর্ষা আত্মনোহনিষ্টবিয়োগচিকীর্ষা চ শান্ত্ররুতা, সর্বপ্রাণিনাং 

তদর্শনাৎ। শান্্রুতঞ্চেত। তছুতয়ং গোপালাদীনাং ন দৃগ্তেত, অশাস্ত্রজঞত্বাৎ 
তেষাম্। যদ্ধি স্বতোহপ্রাপ্তমূ, তচ্ছাস্ত্রেণ বোধয়িতব্যম। তচ্চেৎ কৃত-কর্তব্যত1- 

বিরোধ্যাম্মজ্ঞানং শাস্ত্রেখ কৃতম্, কথং তথিরুদ্ধাং কর্তব্যতাং পুনরুৎপাদয়ে 

শীত গমিবাগ্ৌ, তম ইব চ ভানো? ন বোঁধয়ত্যেবেতি চে) ন; “সম 
আত্মেতি বিষ্ঠাৎ শ্রজ্ঞানং তরক্ধ” ইতি চোপসংহারাঁৎ। “তদাত্বানমেবাবেৎ তত্ব- 

মসি” ইত্যেবমাদিবাক্যানাং তৎপরত্বাৎ। উৎপর্নস্ত ব্রঙ্গাত্মবিজ্ঞানস্ত।বাধ্যমান- 
তবাসান্ুৎপন্নংভ্রান্তং বেতি শকাং বক্ত,মূ।৮ 

ত্যাগেছপি প্রয়োজনাভাবস্য তুল্যত্বমিতি চেৎ; “নাকৃতেনেহ কশ্চন*” 
ইতি স্বরেঃ- য আহর্বিদিত্া ব্রহ্ম বাুখানমেব কুর্য্যাৎ। ইতি ; তেষাঁমপ্যেষ 
সমানে! দোষঃ এ্রয়োজনাতাব ইতি চে; ন; অক্রিগামাত্রত্বাঘযখানম্ত। 

_ অবিগ্থানিমিতে। হি প্রয়োজনম্য ভাবঃ, ন বন্তধর্শঃ, সর্বপ্রাণিনাং তদর্শনাৎ ; 
প্রয়োজন-তৃষয়া চ প্রের্ধ্যমাণস্ত বাত্মনঃকায়ৈঃ প্রবৃতিদর্শনাৎ ; “সোইকাময়ত 

জায়া মে ম্তাৎ" ইত্যাদিন! পুক্রবিত্তাদি পাও ক্তলক্ষণং কাম্যমেবেতি উতে হোতে 
সাধা-সাধনলক্ষণে এষণে এবেতি বাজসনেয়িব্রাঙ্গণেবধারিণাৎ।৯ 

অবিস্ঞাকামদৌধনিমিভায়। বাত্মনঃকাযপ্রত্থতে: পাঙ্ক্রলক্ষণায়া বিহুযোই- 
বিস্তাদিদোষাভাবাদন্ুপপত্তেঃ ক্রিগ্াতাবমারং ব্যুখানম্, ন তু যাগাদিবদন্ু- 
্টে়রূপং ভাবাত্মকমূ। তচ্চ বিগ্তাবৎপুরুষধন্থ ইতি ন প্রয়োননমহেষ্টব্যম। 
ন হি তমসি প্রবৃত্ত উদ্দিত আলোকে ঘগর্তপকণ্টকাসগত্নুষ তৎ কিং- 
প্রয়োজনমিতি প্রশ্নীর্ম্ ॥১০ 

ব্যুখানং তর্থা্ধগ্রাপ্তত্বাম চোদরীর্র্দ ইতি। গাহস্থ্যে চে পরং ্র্ধ- 
বিজ্ঞান দাতম, তৈবাস্ত অবুর্ব্বত আসনদ্, ম ততোহন্গর গমনমিতি চেং : 



৪ এঁতরেয়োপনিষদ্ 

ন; কামগ্রযুক্ত্বাদগাহস্থান্ত। “এতাবান্ বৈ কামঃ ইতি, "উডে হতে 
এষণে এব” ইত্যবধারণাৎ কামনিমিত্ত-পুক্রবিততা দিসন্বন্ধনিয়মাভাবমাত্রম্ 
ন হি ততোহন্তত্র গমনং বুযখানমুচ্যতে। অতো ন গাহন্থ্য এবাকুর্বত 

আসনমুৎপন্নবিগ্যস্ত । এতেন গুরুস্তশ্রবাতপসোরপ্য প্রতিপত্তিরির্ঘহিষঃ সিদ্ধা ॥১১ 

অত্র কেচিদ্গৃহস্থা ভিক্ষাটনাদিভয়াৎ পরিভবাচ্চ ব্রস্যমানাঃ হুঙ্ষদৃষ্টিতাং 
দর্শযস্ত উত্তরমাহঃ--ভিক্ষোর্ূপি ভিক্ষাটনাদিনিয়মদর্শনাৎ দেহধারণমাত্র!' 
ধিনো৷ গৃহস্ন্তাপি সাধ্যসাধনৈষণৌ তয়বিনির্ধুক্তস্ত দেহমাঅধারণার্থমশনা- 
চ্াদনমাত্রমুপজীবতে! গৃহ এবান্বাসনমিতি; ন, ম্বগৃহবিশেষপরিগ্রহনিয়মস্য 
কামপ্রযুক্তত্বাদিত্যুক্তোত্বরমেতৎ । স্বগৃহবিশেষাপরিগ্রহাভাবে চ শরীর- 
ধারণমাত্র প্রযুক্তাশনাচ্ছাদনার্ধিনঃ স্বপরিগ্রহবিশেষভাবেহর্থাততিক্ষুঘমেব। 
শরীরধারণার্থায়াং তিক্ষাটনাদিযু গ্রবৃত যথা নিয়মে! ভিক্ষোৌঃ শৌচাদে৷ চ, 
তথ! গৃহিণোহপি বিছ্ুষোইকামিনোহস্্ নিত্যকর্মু নিয়মেন প্রবৃত্তি ধাবজ্জীবা- 

দিশ্রুতিনিযুক্তত্বাৎ প্রত্যবায়পরিহারায়েতি, ৷ ৭0-54 বিছুষঃ 

প্রত্যুক্তমশক্যনিযোজ্যত্বাচ্চেতি /১২ ] রি 

+ যাবজীবার্দিনিত্যচোদনানর্থক্যমিতি চে; ন চিনি টা 

যত ভিক্ষোঃ শরীরধারণমাত্রগ্রবত্ন্ চিন তত প্রবৃত্েন” প্রধো- 
জকম। আচমনগ্রবৃত্তন্ত পিপাদাপগমবন্নান্তপ্রয়োজনার্ঘত্বমবগমাতে। ন 

চাথিহোত্রাদীনাং তঘদর্থপ্রাপ্ডপ্রবৃত্িনিয়তত্বোপপত্তিঃ | ১৩ 

অর্থগ্রাপ্তপ্রবৃত্তিনিয়মোহপি প্রয়োজন।ভাবেইনুপপন্ন এবেতি চেৎ; ন; 

তরিয়মন্ত পূর্ববপ্রবৃতিসিদ্ধত্বাতিদতিক্রমে যত্বগৌরবাদর্থপ্রাপস্ত ব্যুখানন্ত পুন- 
্চনাদ্বিছুষে। মুমুক্ষোঃ কর্তব্যত্বোপপত্তিঃ। অবিষ্যাপি মুযুক্ষুণা পারিক্রাজ্যং 

কর্তব্যমেব ; তথা,চ *শান্তো দত্ত” ইত্যাদিবচনং প্রমাণম্ ) শম- 

দমাদীনাঞা যবদর্শনসাধনানামন্তাশ্রমেঘস্থপপত্তেঃ। “অত্যাশ্রমিত্যঃ পরমং 

পবিভ্রং প্রোবাচ্চ সযাগৃবিসজ্বজুষ্টম” ইতি চ শ্ব্বেতাশ্বতরে বিজায়তে। 

“ন কর্ণ! ন প্রজয়! ধনেন ত্যাগেনৈকে অযৃতত্বমানগ্ডঃ" ইতি চ ফৈবল্যশ্রুতিঃ' 

পড্ঞাত্ব! নৈহর্দ্যমাচরেৎ” ইতি স্বতেঃ। *বরঙ্ধাশ্রমপদ্দে বসেৎ* ইতি চ ব্রহ্গত্ধ্যা- 
দিবিগ্বাসাধনানাঞ সাঁফল্যেনাত্যাশ্রমিযূপপতের্গাহ্ স্থ্েংসম্তবাৎ।,১৫ 

ন চ অসম্পন্নং সাধনং কচির সাধনায়ালম্। যদ্বিজ্ঞানোপ- 

যেূু্ীনি চ গাহন্থ্যাশ্রমকর্খানি, তেষাং পরমফলমুপদং্ঘতদূ দেবতাপ্যয়লক্ষণং 
সংসারদিধরষেব। হদ্ধি কর্শিণ এব পরমাত্মধিজানদভবিধ্াৎ। সংসাবৃহিষয়্যৈব 
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ফলন্যোপসংহারে! নোপাপৎস্যত। অঙ্গফলং তদিতি চে? ন তথ্বিরোধ্যা- 

্বস্তবিষয়তবাদাত্মবিদ্যায়াঃ। নিরারুতসর্ধনামরূপকর্ম-পরমার্থাত্বস্ত-বিষয়- 

মাতজ্ঞানমমৃতত্বসাধনমূ। গুণফলসব্বন্ধে হি নিরাকতপর্ববিশেষাত্ববস্ত- 
বিষয়ত্বং জানস্য ন গ্রাপ্পোতি ; তচ্চানিষ্টম্ঃ “ত্র ত্বস্য সর্বমা্মৈবাভুৎ" 
ইত্যধিক্ৃত্য ক্রিয়া-কারক-ফলাদিসর্বব্যবহারনিরাকরণাঘ্বিছষঃ 7) তদ্বিপরীত- 
স্যাবিছুবঃ “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইতুবক্ত/। ক্রিয়াকারকফলরপস্য 
সংসারস্য দর্পিতত্বাচ্চ বাজসনেয়িত্রাঙ্মণে । তথেহাঁপি দেবতাপ্যয়ং সংসার- 

বিষয়ং যৎ ফলমশনায়াদিমঘস্বাত্মকমূ, তদুপসংহৃত্য কেবলং সর্ধাত্মকবস্ত- 

*বিষয়ং জানমমৃতত্বায় বঙ্ষ্যামীতি গ্রবর্ততে | ১৬ 

খণগ্রতিবন্ধশ্া বিহু এব মনুয্য-পিতৃ-দেবলোকপ্রাপ্তিং প্রতি, ন বিদষঃ 
“সোহয়ং মছয়লোকঃ পুজেণৈব” ইত্যাদিলোকত্রযসাধননিয়মশ্রতেঃ ৷ বিছ্শ্চ 

খণপ্রতিবন্ধাভাবে। দর্শিত আত্মলোকাধিনঃ “কিং প্রজয়া করি্য/মঃ” ইত্যা- 
দিনা। তথা” “এতদ্ধ স্ম টব তথ্বিদ্াং আহ্খ ধযঃ কাবযেয়াঃ” ইত্যাদি, 
“এতদ্ধ ন্ম বৈ তৎ পূর্বে বিঘবাংসোগ্িহোক্রং ন জুহবাঞ্ক্রুঃ” ইতি চ কৌষীত- 

কিনাম্। ১৭ ৪ 

অবিদ্ষস্তহি খণাঁনপাকরণে পারিব্রাজ্যান্ুপপত্তিরিতি চে; ন প্রাগ্ 

" গার্হস্থ্য প্রতিপত্তেখ শিত্বাসস্ভাবাৎ ; অধিকারানারচোইপি খণী চেৎ স্যাৎ। সর্বন্ত 
খণিত্বমিত্যনিষ্টম্ গ্রসজ্যেত। প্রতিপর্গাহ স্থ্যস্যাপি ' গৃহাঘনী ভূত্বা গ্রব্রজেৎ, 

যদি বেতরথা ব্দ্চ্যযাদেব প্রব্রজেদৃগৃহাঘ। বনাদ্ধা” ইতি আত্মদর্শনেপায়- 

সাধনতেনৈষ্যত এব পারিক্রাঙ্যম্। যাবজ্জীবাদিশ্রুতীনামবিতবদমুমুক্ষুবিবয়ে 

কৃতার্থতা। ছাদ্দ্যোগ্যে চ কেবাঞ্চিদ্ 'ঘারপযািমানহোরং হুত্বা তত উদ্ধং 

পরিত্যাগঃ 'শ্রয়তে । ১৮ 

যত্বনধিরুতানাং পারিব্রাঞ্যমিতি; তন্ন; তেষাং *পৃথুগেব “উৎসন্াগি- 
রমমিকে। বা" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। সর্বস্বতিযু চাবিশেষেণাশ্রমবিকল্প; প্রসিদ্ধঃ, 

সমুষ্ঠরশ্চ। জে বত, বিছুষোহ্ধগ্রাণ্তং ॥ ব্যুখানমিত)শান্্রর্ঘদ্বে, গৃহে বনে বা 

তিষ্ঠতো৷ ন বিশেষ ইতি; তদসৎ) ব্যুখানস্যোবার্ঘা ুত্বাননাস্তআজাবস্থানং 
স্যাৎখ। অন্তআবস্থানস্ত: 'কামকর্মপ্রযুক্তত্ং হাবোচাম» তদভাবমাত্রং 

ব্যুখানমিতি চ। ১৯ 

বথাকানিদ্বস্ বছুযোৎতাত্তম গ্রাম, অতযস্তমুবিষরদেনাবগমাৎ। ত। | 



৬ এতরেয়োপনিষদ্ 

শান্্রবিহিতমপি কর্মাত্মবিদোতপ্রাপ্তধ গুরুভারতয়াবগম্যতে ; কিমুতা- 

ত্যন্তাবিবেকনিমিত্তং যথাকামিত্বমূ? ন হ্যন্াদতিমিরদৃষ্্াপলবং বস্ত 
তদ্দপগমেহপি তখৈব স্তাৎ, উন্মাদতিমিরদৃষ্টিনিমিত্তত্বাদ্দেব তন্ত। তন্মা- 

দ্বাত্মবিদেো। ব্যু্ানব্যতিরেকেণ ন' যথাকামিত্বম, ন চান্তৎ বর্তব্যমিত্যেতৎ 
: সিদ্ধমূ। ২, * | 

বত্ত “বিস্াঞ্চাবিষ্যাঞ্চ যত্তদ্বেদোভয়ং সহ ইতি ন বিষ্যাবতো 

বিদ্বয়া সহাবিস্ভাপি বর্ডত ইত্যয়মর্থঃ ; কম্তহি? এরশ্মিন্ পুরুষে এতে ন সহ 
সম্বধ্যেয়াতামিত্যর্থঃ; যথ। শুজিকায়াং রজত-শুক্তিকাজ্ঞানে একস্য পুরুষস্থ। 

 প্দুরমেতে বিপরীতে বিষচী অবিষ্তা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা” ইতি হি কাঠকে।' 
তন্মান্ন বিষ্ভায়াং সত্যামবিস্ায়াঃ সম্ভবোহস্তি। “তপসা ব্রহ্ম বিঞিজ্ঞাসন্থপ্ইত্যাদি- 
কুতেঃ। তপআদি বিদ্যোৎপত্তিসাধনং গুরূপাসনাদি চ কর্মাবিষ্ঠাত্মকত্বাদ- 
বিভোচ্যতে ; তেন বিস্তামুৎপান্ মৃত্যুং কামমতিতরতি। ততে। নিষ্কামন্ত্য- 

কৈষণে! ব্রহ্মবিস্তয়ামৃততরমক্ত ইত্যেতমর্থৎ দর্শরয়াহ--“অবিদ্বমা মৃত্য্ীত্ব 
বিস্ুয়াম্ৃতম্্ুতে” ইতি । ২১ | | 

যত্ত, পুরুষায়ঃ সর্ব কণ্ম্মণৈব ব্যাণ্মূ “হর্বর্েবেহ কর্মাণি পরিজীবিষেচ্ছতং 
সমা$” ইতি, তদবিত্বদ্িষয়ত্েন পরিহৃতমূ, ইতরথাইসম্তবাৎ। যত্ত্ বক্ষামাণ- 

মপি পূর্বোজ-তুল্যত্বাৎ কর্মমণা অবিরুদ্ধমাত্মজ্ঞানমিতি, তৎ সবিশেধ-নির্বিশেধা-' 

আমবিষয়তয়। প্রতুযুক্তম্ ; উত্তরত্র ব্যাখ্যানে চ দর্শয়িস্যামঃ। অতঃ কেবলনিঙ্রিয়- 

ধা বৈ কতববিস্াপ্রদর্শনারথমুত্রে গ্রন্থ আরত্যতে-_ 

আভ্ডান্ম ভাম্্যানুবাদ। অপর-ব্রক্মবিষয়ক উপাসনা-বিজ্ঞা- 

নের সহিত কর্ানষ্ঠানের কথা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাণ্ত হইয়াছে। জ্ঞানসহযোগে 
অন্ুঠিত কর্মের যাহ! পর! গতি বা সর্বোৎক্ক্ ফল, তাহাও উক্থ-বিজ্ঞানের 

নিক্পণগ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে । ইহ।ই “সত্য বর্গ, যাহার নাম প্রাণ, ইনিই 
(পরাণই) শ্রেষ্ঠ দেবতা, অপর দেবতাগণ এই দেবতারই বিভূতি বা মহিমাস্বরপ, 
যে, লোক এই প্রাপাখ্মতাব লাভ করেন তিনিই দেবতাকে গ্রাণ্ত হন (প্রাণ- 

শ্বয়প হন)',4এই সমুদয় কথা সেখানে উক্ত হইয়াছে । এই ষে, গ্রাণ দেবতাতে 

বিল বা এফীভাবপ্রাপ্ডি, ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ; ইহাই মোক্ষ। উল্লিখিত 
এই যোক্ষ ফলটা, এক সঙ্গে অুহৃঠিত জান ও কর্ণরূপ সাধন দ্বারা পাইতে 

হইবে? ইহার অধিক প্রাপ্তব্য আর কিছু নাই? ধাহার। এই প্রকার বিকৃত 
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জ্ঞানসম্প্ন, তাহাদিগের ত্রান্তিনিরাশের ডিভি অতঃপর কর্মরহিত 

কেবল আত্মজ্ঞান-বিধানের জন্ত “আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থ 
আরব্ধ হইতেছে--।১ 

ভাল, পরবর্তী গ্রন্থ যে, কর্মসম্পর্কশূন্ত কেবলই আত্মজ্ঞানের বিধানার্থ 
আরন্ধ হইতেছে, তাহা জনা যায় কিসে? [উত্তর-_] যেহেতু উহার অন্ত. 

গ্রকাণ অর্থ বা উদ্দেগ্ত প্রতীত হন না; বিশেষতঃ “তম্ অশনায়াপিপাসাভ্যাম্ 

অন্ববার্জৎ* ইত্যার্দি বাক্যে অশনাক়! ( ভোঙ্জনেচ্ছা৷ _ ক্ষুধা) গ্রভৃতি দোষ 

প্রদর্শন দ্বার! পূর্বোক্ত অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাগণের সংসারিত্ব ফলও প্রদর্শন 
করিবেন। 'পর বর্গ ক্ষুধা-পিপাসার অতাত' এই শ্রতিবাক্ায হইতে বুঝিতে 

পারা যায় যে, ক্ষুধা ও পিপাসাদ্ি ধর্ম বাঁ গুণসমূহ সংসারেরই অন্তর্গভ। 
ভাল, কর্মরহিত কেণল আত্মজ্ঞান মোক্ষ-সাধন হর হউক, তথাপি একমাত্র 

কর্মত্যাগী লোকই যে, ইহাতে অধিকারী হইবে, একথা ত বলা যাইতে পারে 

নাঃ যেহেতু এ বিষয়ে কোনও বিশেষ উক্তি নাই; অর্থাৎ কর্মহীন 

অপর আশ্রমীরঁ নিষেধক ,কণাত, এথ্টনে নাই। বিশেষতঃ এই ব্রাহ্মণেও 
'বৃহতীসহত্র নামক কর্মের অবতারণ! করিয়া, তাহার অব্যবহিত পরেই 
আত্মঙ্ঞানের কথা আরম্ভ করা হইঞ্লাছে; ইহা হইতে বুঝ যায় যে, কর্তা 
পুরুষই এই আত্ম-বিগ্ভায় অধিকারী ( কর্মত্যাগী নহে )। 
' আর কর্মের সহিত যে, আত্মজ্ঞানের একেবারেই সম্বন্ধ নই, 
তাহাও বস্তি পার! যায় না; কারণ, পূর্বের ন্যায় এখানেও কর্মকাণ্ডের 
শেষেই [ আত্মজ্ঞানের] উপসংহার করা হইয়াছে; [আত্মজ্ঞানের সহিত কর্মের 
সম্বন্ধ না|! থাকিলে, এরূপ উপসংহার কর সঙ্গত হইত না ]। ুর্ব্বে যেমন, 

ুয্যাত্মভাবাপন্ন কন্মী পুরুষকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর আত্মন্বরূপ বলিয়া 
মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণভাগে “হ্রধ্য আত্মা” ইত্যাদি, বাক্যে অভিহিত করা হইয়াছে, 
এখানেও ঠিক সেই গ্রকারই “ইনিই ব্র্গ, ইনিই ইন্দ্র ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের 
উপক্রমের পর [ উপাসককে ] সর্কগ্রাণীর আত্মভাবাপর্ন "বলিয়া উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, এবং পরেও, যাহা স্থাবর পদার্থ, তাহ। প্রজ্ঞানেত্র, অর্থাৎ প্রজ্ঞা- 
শববাচ্য ব্রহ্মকর্তৃক পরিচালিত” এই খলিয়। প্রকরণের উপদংহার কর! হইবে।| 
এইরূপ এঁতরেয় সংহিতার অন্তর্গত উপনিষদেও খধগ্েদী পঞ্িতগণ ইহাকেই 
মহা! উক্ে' সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন” ইজাদি বাক্যে আত্মার কণধসত্বদ্ধিত। গ্রতি- 
গাদন করিয়া, পরে আবার, 'ইহাকেই সমস্ত তুতের অভ্যন্তরে অবস্থিত 

২্ 
৮ 
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ব্রদ্ধ বলিয়া থাকেন? এইরূপে বাক্যের উপসংহার 'করিয়াছেন। এই 
একার 'এই যে, শরীরসবন্ধহীন প্রঞ্জাত্'--এই বাক্যে [পূর্বে যাহার 
কথা উক্ত হইয়াছে ] তাহারই উপক্রম বা উল্লেখ করিয়া, পশ্চাৎ এবং 

এ যে, আদ্দিস্ধ্য, উভয়কেই এক বলিয়া জানিবে' এই বাক্যে উভয়ের একত 

ব1 অভিম্নতাব ভক্ত হইয়াছে । পূর্বের গ্ঠ]য় এখানেও 'এই আত্মা বস্তটী 

' কি?” এইরপে প্রশ্ন করিয়! 'ব্রদ্ম গ্রজ্ঞাম্বরূপ” বলিয়া আত্মারই প্রজ্ঞাত্বতাঁব 
গ্রদর্শন করিবেন) অতএব এই আত্মবিগ্তা কখনই কর্মসন্বনবশূন্ত হইতে 
পারে ন1।৩ 

যদি বল, জাপ্ষবিদ্য! কর্মসম্দ্ধ হইলে, তাহাত পূর্বেই কথিত হইয়াছে; 
[ এখানে তাহার ] পুনরুক্তি কর! নিরর্ধক হইরা1 পরে? অভিপ্রায় এই যে, 
প্রাণম্বরূপে জানি স্পর্শ করিয়াছি ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাক্যে, এবং 'নুূর্ধ্যই 

[স্থাবর-জঙ্গষের ] আত্মা ইত্যাদি মন্ত্রে,যে আত্মা নির্ধারিত হইয়াছে, 

এখানে আবার "আত্মা বৈ হম” ইত্যাদি ব্রাঙ্গণ বাক্যে যদি “কোহয়ম্ 

আত্ম” ইত্যাদি প্রশনপূর্বক পুণর্বার নেই আত্মারই স্বঙপণনির্ধাঃণ কর! 
হইয়া থাকে, 'তাহ! হইলে নিশ্চয়ই পুনরুক্তি দোষ ঘটিত, কিন্তু এখানে সেরূপ 
গুনরুক্তির কোনও প্রয়োজনই নাই। না» তাহা নিরর্থক নহে; কেন না, 

পুর্বে যে আত্মার সম্বন্ধে কথ| বল! হইয়াছে, এখানে তাহারই বিশেষ ধর্মগুলির 

নির্ধারণার্থ পুঞ্গরুক্তি কর! হইয়াছে ; সুতরাং এক্সপ পুনরুক্তি দোযাবহ নহে ॥ 

কি প্রকার? পূর্বোজ কর্ণসন্ন্ধী আত্মারই যে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি আরও 
ধর্ম আছে, সে সমুদায়ের নির্ধারণের নিমিত্ত, কিংবা কেবলই আজ্মোপাসনার 
নিরূপণার্থ প্রকরণ আরব হওয়ায় এখানে পুনরুক্তি দৌধাবহ হইতেছে না। 
অতগ্রায় এই ষে, আত্মা যখুন কর্মের সহিত সংস্থষ্ট, তখন কর্মসন্বন্ধ ব্যতিরেকে 

অর্থাৎ কর্থাঙ্গর্ূগে বিহিত উপ।সন। ব্যতিরেকে আত্মার উপাসনাই সম্ভবপর 
হইতে পাঁরে না; এমত অবস্থায়, কণ্ধ প্রস্তাবে বিহিত নয় বলিয়! কর্মনন্বন্বশৃন্ঠ- 

রপেও যে, আত্ধার উপাদনা হইতে পারে, এই অভিপ্রাপ জ্ঞাপনের নিমিপ্তই 
"আত বৈ? ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থ প্রন্কুত হইয়|ছে বগিতে পারাধায় (১)। বিশে- 

হারামি 

(,) তাৎগধ্য-- এখনে উপাসনায় এই প্রকার দুইটা বিভ্ঞাগ বুঝিতে হইবে, এফ 

গুদ্ধোপাসনা, গন্ঠর কর্পাঙ্গ উপাসনা । বেধ।ণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেবল জায়ার 
উপাসনা, তাহা গুদ্ধোপাসনা) আর সাগা।. কর্দের অঙ্গরূপে ধে। উপমনা। তাহ! কর্দাঙগ 

উঠ্।সন।| কর্পাজ। উপাদন! আবার ছুই প্রকার; এক কর্ধাঙ্গ বস্ধর গবয়বে উপালনা। যেমন-.. 
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যতঃ ড্দ|তেদররূপে উপাস্য বলিয়াঁও উল্লথিত দোষ ঘটতে পাঁতরে না-একই 

আম্মা কর্ধানুষ্ঠান বিষয়ে ভেদদৃষ্টির বিষগ্ন হয়, অর্থাৎ ভিন্নভাবে আরাধনীয় 

হয়ঃ আবার সেই আগ্মাই অভিন্নভাবেও -অহং রূপেও উপাস্য হইয়] 

থাকে ; এই কারণেও পুনরুক্তি দোষাবহ হইতেছে না। 9 

[ অতঃপর কর্মত্যাগপক্ষে শ্রতিবিরোধ প্রদর্শন কর্িতেছেন--] বাঙ্জনেয় 

উপনিষদ কথিত আছে “যে ব/ক্তি বিস্তা ও অবিষ্কা। এতত্ুষয়কে একসঙ্গে 
অবগত হন, তিনি অবিষ্ধা দ্বার মৃত্ঁতয় অতিক্রম করেন, এন্বং অবশেষে 

বিদ্যার সাহায্যে অমৃতত্ব লাঁত করেন । “ইহলোকে কর্মান্ুষ্ঠান করিয়াই শত 

বঙ্মর জীবিত থাকিবে । একশত বৎসরের অধিক ত আয়ু হইতে পারে 
না, যেঃ[শতবৎসর কর্ধানুষ্ঠানের পরও কর্মত্যাগ করিয় অর্থাৎ সন্ত্রাসী হইয়া 

আত্মার উপাসনা করিবে। অন্যত্র প্রদর্শিতও হইয়াছে যে, “পুরুষের আমুক্কালের 

দিবস সংখ্যা তত সহত্র মর্থাৎ ছয়ত্রিশ হাজার (৩৬০০*) হইয়া! থাকে,(২)। 

সেই একশত বওসর আমু সময় ত কর্মু দ্বারাই অধিকৃত রহিল। একশত বৎমর 
যে, কর্ী করিতেই হইবে, ভাবিয়ে চকুর্বন্নেবেহ কর্মাপি” ইত্যাদি মন্ত্রবাকা, এবং 

“যাবজ্জীবন অগ্রিহোত্র হোম করিবে? যাবজ্জীবন দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবে? ইত্যাদি 

জমেধ যজ্ঞের অঙ্খে 'উধ।' প্রভৃতি কাঁল-চিন্ত!| দ্বিতীয়--কর্োপযোশী সতবক্ধো ব্রা দিতে বিভিন্ন 

প্রকার চিন্তা ; যেমন-হ্থান্দোগ্র্যোপনিষদে বিহিত 'উক্থ, ও 'উদ্গীাদি চিত! । 

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, আত্মা যখন কর্পংস্থ্ট,। তখন কোনরূপ বিহিত 

কর্মের সহযোগেই তাহার উপাননা হইতে পারে, কর্ণুসম্পর্ক ছাঁড়৷ কেবল আমর উপাসনা 

কখনই হইতে গারেনা। “আত্মা বৈ" ইত্যাদি বাকা সেই আশশ্কানিবারপপূর্ববক বলিয়া দিতেছে 

যে, কর্মপ্রকরণ শেব করিয়া স্বতগ্্রভীবে যখন এখানে আল্পোপানন! বিহিত হইয়াছে, তখন 

বুঝ| যাইতেছে যে, কর্মসত্ন্ধ বাতীতও কেবল আত্ম।র উপাসন! করিতে গর! যার, এবং এখানে 

তাহাই কর্তব্য। 

(২) তাৎপর্যয--এই এতরেয ব্রা্মণের মধ্োই 'বৃহভীসহত্র' নামক একট্রি শস্ত্ের (স্তোত্রের) 

উল্লেখ আছে। তাধার অক্ষয়-সংখ্যা ছয়ক্রিশ হাজার নির্দেশ করিয়া! বলিয়াছেন যে, "তাবস্তি পুরুযা-* 
যুধোহহ।ং (সহন্ত্রা(ণ" অর্থাং উল্ত বৃহতীসহত্রস্তোত্রের অক্ষয়নংখা! যেমন ছয়ত্রিণ হাজার; 

মনুযোর আমুর দিন-সংগ্াও দেই পাররমাণ অর্থাৎ হয়ত্রিণ হাজার। বিশ দিনে মান 
ধরিয়! তাহার তিনধত ঘাঁটদিনে যে, বৎদর গণন। হয়, তাহাকে 'নাবগ কসর বলে। এই 

মাবন বৎসর ধস্জিয়াই আয়ুগ্গণণ। করা হুইয়া থাকে । মনুষে]র আয়ু একশগ্জ বংসর হইলেই 

তাহার দিনদংখা। ছঃঙিশ হাজার হইতে পারে। কিন্ত নানা ধিক হইলে, ভাহ! হইতে পারে স। 

মনুষ্যের যে, একণত ৰংসর আমু; ইহা সাধারণ নিষ়মমান্র। 



১ এভরেয়োপনিষদ্ 

বাকা প্রদাশিত হইয়াছে । আরও আঁছে-_'সেই পুরুষকে যঙ্গপাত্রের সহিত দগ্ধ 

করিবে ইত্যাদি। খণত্রয়বোধক আ্রতিও এপক্ষে অপর প্রমাণ (৩)। 

তবে যে, সন্য।সবিধায়ক 'এধণাব্রয় হইতে নিবৃত্ত হইয়।, অনম্তর তিক্ষাচর্ধয 

আচরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে”, ইত্যাদি শান্তর আছে, তাহা 

কেবল আত্মজ্ঞানের প্রশংসাপ্রকাশক স্ততিমাত্র ; অথবা যাহার! বর্মানুষ্ঠানে 

অনধিকৃত অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি, তাহাদের জন্যই সম্ন্যাসবিধায়ক শাস্ত্র, কিন্ত 
কণ্মক্ষমদ্দিগের সন্ন্যাসবোধক নহে ।৫ 

| অতঃপর ভাম্তকার স্বসিষ্ধান্ত বলিতেছেন ষে, ] না, এ কথা হইতে 

পারে ন; কারণ, যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, কোন ফলই তাহার 

গ্রার্থণীয় থাকিতে পারে না; সুতরাং তান্রমিত্ত ক্রিয়াতেও গ্রবৃত্তি হইতে 

পারে না। অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে বলিয়াছ, আত্মজ্ঞান কন্মীর পক্ষেই 
বিহিত,এবং কর্ণের সহিত সংস্্ঠও বটে ইত্যাদিঃ তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, 

“আমি হইতেছি--আগুকীম সংসারের সর্ববিধ দোঁষবজ্ভ্রিত ত্রঙ্গন্বরূপ”। এই 
গ্রকার আত্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে পর, 'সে 'ব্ক্তি কৃত বা! কর্তব্য কর্ণ 

ঘবার| আপনার লভ্য কোনও ফল দেখিতে পায় না। যেলোক ক্রিয়াতে 

কোনপ্রকার ফল দর্শন করে না, তাহার* পক্ষে ক্রিয়ানুষ্ঠান সম্ভবপরই হয় 

না। যদ্দি বল, ফল দর্শন না থাকিলেও শাস্ত্র যখন তাহাকে বরে 

নিযুক্ত করিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্তই কর্ম করিতে হইবে। না, দে কথাও' 

বলিতে প্রার না) কেন না, সে, যে আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে 

আত্মা ত কখনও নিয়োগের বিধয়ীতৃত নহে। যে লোক ইষ্টলাত ও অনিষ্টের 
অভাব দর্শন করে, সেই লোকই তদুপযুক্ত উপায়ের প্রার্থী হইয়া থাকে, এবং 

সেই প্রকার লোককেই জগন্তত নিয়োগের বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়, কিন্ত 
তৃদ্ধিপরীত--নিয়োগের অবিষীতৃত ব্রঙ্গাত্মদর্শা পুরুষকে নিয়োগের বিষয় 
হইতে কখনও দেখাযায় না। পক্ষান্তরে, নিয়োগের অযোগ্যকেও যদি নিযুক্ত 
পাপা 

, (৩) তাৎগধ্য-শ্রুতি বলিয়াছেন--“জায়ম!নে! বৈ ত্রাহ্গণন্ত্িভিখ পবা জাতে ।” অর্থাৎ 

রাঙ্গণ জঙ্গের সময়ই তিনটা খণ (দেবখণ, খাষখণ ও পিতৃখণ) লইয়া জন্ম ধারণ করেন 

টত্যাদি। প্রৃতিশান্্র বলেন _“ধণাণি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো যে(ক্ষে নিবেশয়েৎ। অনাপন্কত্য মোক্ষং 

তু সেবমানো। বদজাখ: |" অর্থাৎ দেবধণ খধিধণ ও পিতৃধণ, এই খগত্রয় পরিযোধ করিয়া 

মুক্তিপথে যদোনিহেশ করিবে । কিন্তু খণ শোধন! করিয়! দেকফপথে মদ গিলে লে অধোগামী 

» ছয়ণ 
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বালয়! ধর! হয়, তাঁহ! হইলেত নিয়োগের অবিষয় -অনিযোজ্য হইলেও) কোন 

ব্যক্তিকেই 'অনিষুক্ত” বলিয়া! নির্দেশ করিতে পার! যাঁয় না; সুতরাং সক্ধলকেই 

নিযুক্ত মনে করিঠে হয়। তাহার ফলে সকলের পক্ষেই সর্বদা সকল কর্ণ 
অবশ্য কর্তব্য হইয়। পড়ে; তাহাত কাহারও অভিলধিত নহে।৬ 

বিশেষতঃ তানৃশ আত্মাকে কেহ কর্াহষ্ঠানে নিয়োগ করিতেও পাবে 
না; কেন না, নিয়োগকর্তী ,স্বয়ং বেদও তাহা হইতেই (চিদ্রপ আত্মা 

হইতেই) সম্পন্ন ; ম্তুতরাং আত্মবিজ্ঞানের ফলম্বব্রপ বেদদবাক্য কখনই 

আত্মাকে নিয়োজিত করিতে পারে না। বিবেক-বিচারবিহীন ভূত্য 

কখনই বহুবিষয়ে ' অভিজ্ঞ প্রভুকে আদেশ করিতে পারে না। যদ্দি বল, 

বেদ যখন (নিত্য; কাহারও দ্বারা রচিত নহে), তখন সকলের উপরই তাহার 

স্বাতগ্ত্য থাকিতে পারে ? না, সে কথাও বগিতে পার না; কারণ, এ পক্ষেঃ যে 

দোষ ঘটে, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে,_তাহা হইলেও, বিহত কর্ম 
মাত্রই যে, তুল্যবপে সকলের পক্ষেই অবশ্কর্তব্য হইয়া! পরে, পূর্বে যে এই, 
দৌষ উক্ত হইছে, সে দোবেরজ্নিশ্চয়ই পরিহার হইল না। যদি বল, এরূপ 
অস্ত ব্যবস্থাত শান্্ দ্বারাই বিহিত, অর্থাৎ শান্ত্র যেমন কর্মানুষ্ঠানের বিধান 

করিয়াছেন, তেমনই কর্মী পুরুষে জন্য আত্মজ্জানেরও বিধান করিয়াছেন; 
[সুতরাং শাস্ত্রোক্ত বিষয়ে দৌষক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।] না, সেকথা ও বলিতে 

'পার না; কারণ, শাস্ত্র কখনই বিরুদ্ধার্থবোধক হইতে পারে না; কেন 
না, একই পুরুষের পক্ষে কৃতারুত-সম্বন্ধ অর্থীৎ অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানযোগ 

এবং তাহার বিপরীতভাব কখনই উপদেশ হইতে গারে না,_যেমন 

অগ্রর শাতেঞ্ভাবোপদেশ ।৭ 

বিশেষতঃ আত্মার যে, অভীষ্টগ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের ইচ্ছা হয়, তাহ] 

শান্ত্রধার| সমূৎপাদিত নছে; [ উহা! ্বাভাবিক ]7 যেহেতু উহ সর্ধপ্রাণীর 

সাধারণ ধর্মা। ইঞ্টগ্রাণ্ডি ও অনিষ্ট পরিহারের ইচ্ছা যদি পান্ত্রজনিতই হইত; 
তাহা হইলে [ শান্ত্রজ্ঞানবিবর্জিত ] গোপালকদ্দিগের সম্বন্ধে উহা! কখনই দৃষ্ট 
হইত না? কারণ, তাহারা ত শাস্ত্র নহে। [ প্রকৃত কথা এই যে,] যাহা 
স্বভাবপ্রাণ্ড নয়, ( উদ্দেশ-সাপেক্ষ » শাস্ত্র তাহাই বুঝাইয়! দিবে। অতএব 

শান্ত যদি কর্তব্তার বিরোধী আন্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়! থাঞ্ষে, তাহা হইলে, 
সেই শান্্ই আবার তথিরোধী-_-অগ্নিতে শীতলত। ও হুর্যয অন্ধকারের সন্তাব 

গতিগাদনের সায় কর্তবাত। (কর্াননষ্ঠানের আবন্তকতা) এতিপাদন করিবে? 
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প্রকারে? বদ বল, শান্তর নিশ্চয়ই যে, রূপ বিরুদ্ধভ।' প্রতিপাদ্ন করিতেছে 

না, তাহা নহে; কারণ, উপসংহার স্থলে কথিত-ব্রদ্ধ প্রজানস্বরূণ?, “তাহাই 

আমার আত্মা, এইবপে জানিবে ইত্যা দ। “সেই আতম্মাকেই জানিবে, তুমি 

সেই ত্র্গস্বরূপ', এই জাতীয় তদৌস্তবাক্য সমূহের এরূপ অর্থেই তাৎপর্ধ্য। 

বিশেষতঃ এক ণাঁর উৎপর ব্রঙ্গাত্মবিজ্ঞান যখন অপর কোনও জ্ঞান দ্বার বাধ! 

প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ অসতা রূপে অবধারিতণহয় না, তখন এবপ দান যে, 

উৎপন্ন হন না) অথব। ভ্রমাত্মক, তাহাও বলিতে পারা যায না 1৮ 

যদি বল; [ আত্মজ্জের গ্রয়োজন নাই বলিয়| যেন্ূপ কর্দপ্ররত্ডির অসম্ভব, 

তদ্রপ] কর্মত্যাগেও ত তাহার কোন প্রয়োঙ্জন নাই; সুতরাং অপ্রবৃপ্তির 

কাঁরণ উভয় পক্ষেই তুল্য । কারণ, স্মৃতিতে (তগব্দগীতায় উক্ত) আছে-_-কর্মম- 

ত্যাগেও জ্ঞানীর কোন প্রত্বোঙ্গন নাই”; অতএব যাহার! বলেন-বরঙ্গ- 

ভ্তানের পর ব্যুখানই করিতে হইবে ; তাহাদের পক্ষেও প্রয়োজনাভাবরূপ দোষ 

তুল্যই রহিয়হে; না, মেকথা ধণিতে পার না; কারণ, বুুখান' কথার 

অর্থ_অক্রিয়।--ক্রিগানিবৃত্তিাত্র (কিন্তু'কোন গ্রকার অনুষ্ঠান নহে)। তাহার 

পর, প্রয়োজনের যে, সভ্ভাববোধ, ভাহাও অবিগ্তারই ফল, উহা! কখনই 

বস্বধর্ম বা বন্তস্বভাব নহে? কারণ, প্রত্যেক প্রাণীতেই প্রয়োজনবুদ্ধি দৃষ্ট 

হইয়। থাকে। বিশেষতঃ প্রয়োজনের প্রলোভনে গ্রলুক্ধ লোকেরই কায়িক 

বাচিক ও মানসিক কর্শ-প্রবৃত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাঁঞ্সনেয়ি 

ব্রাঙ্ষণে-'সেই আদি পুরুষ কামনা কণিয়াছিলেন যে, আমার জয় হউক, 

'ইত্যার্দি বাক্যে অবধারিত হইয়াছে যে, পুক্র, বিস্ত প্রভৃতি পাঙক্ত (১) 

কর্মগুলি নিশ্চয়ই, কাম্য কর্্ম। এবণা-কাঁমন1 কেবল ছুইপ্রকার ; এক 

সাধ্য--ফলবিষয়ক, অর সাধন-বিষয়ক ইত্যার্দি।৯ 

আত্মজ্ঞপুরুষের অবিগ্ভাদি দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়) সুতরাং অবিষ্তা! ও 

কামাদিদোবপ্রহতু * পাক কর্মবাকৃ মনঃ ও শরীরের প্রবৃত্তি 

(১) তাৎপর্ধা-_“বাজদনেরি শবে এখানে 'বাজননেয়িব্রান্দণ ও যঙজুর্কেদীয় শতপথ- 

ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণাকোপনিষদ্ বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'পাঁওক্ু' কথার বিবরণ রহিয়াছে। 

পাঁচটা বিষয়ের োগঞ্থাঁকায় কাম্য “বিষয়কে! পাঁওক। নামে অভিহত করা হুইয়ছে। সেই 

পাঁচটা বিষয় এই--(১) জায়, (২) পুত্র, (৩) দৈবুবিত্ত, (8) মানুধত্িব ও (৫) কর্ণ, এই পাঁচটায় 

: সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে তাহ।দেরই নাম পাঁওজ। এইক্গে পুত, বিত্ত প্রভু নকলই 
'পাড মধ্যে পরিগ্ণিত 
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কখনই তাহার" পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সেই কারণেই “ব্যুখান' 

কথার অর্থ_শুদ্ধ ক্রিয়ার অভাবমাত্র, কিন্তু যাঁগাদির ন্যায় অনু- 

্ানযোগ্য কোনও ভাব পদার্থ ( বস্ত ) নহে । উক্ত ক্রিয়ার 

অভাবস্বরূপ ব্যুখান হইণ্ছে বিদ্বান্ পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম; অতএব তাহার 
জন্য অন্য কোনরূ” প্রয়োজনের অন্বেষণ করা আবশ্তক হয় না। অন্ধকারে 

গমনকারী ব্যক্ির আলোক লাঁত হইলে যে, গর্ত পন্ধ ও কণ্টকাদিতে পতন 

হয় না, তাহাতেও কি কেন পতন হযু না” এই প্রশ্ন উঠিতে পারে 1১০ 

ভাল কথা, বুখান যদি স্বাভাবিক ধর্মই হয়, তাহাহইলে, তদ্বিষয়ে ত 
বিধিরও আবগ্তক হয় না; অথচ বুযুখানবিষয়ে যদি কোন বিধিই না থাকে, 

তাহ! হইলে গাহস্থ্যাএ্রমেই যাহার ব্রক্মাববরক তত্বজ্ঞান জন্বিয়াছে, তাহার 

গৃহস্থাশ্রমেই শিক্ষিয় অবস্থায় মবস্থান কর! উচিত, অন্থাত্র (সন্নযাসে ) যাইবার 
প্রয়োজন কি? একথা যদি বঙ্গ, তহৃত্তরে বলিতেছি যে, না, তাহা বলিতে 

গাঁর না; যেহেতু গাহস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করা হইতেছে কাম্য (কামনার অধীন,) 
অর্থাৎ বাহার, হৃদয়ে কামনা স্থা্থে, তাহার পক্ষেই গাহস্্যাশ্রম বিধেয়ঃ 

নিষ্কামের পক্ষে নে! “এই পর্য্যন্ত কামনার বিষয় “কেবল এই ছুই প্রকারই 
এবণ|” এইরূপ অবধ।রণ| থাকাক্ক বুঝা যাইতেছে যে, কাঁমনাপ্রযুক্ত যে, 

পুর বিভ্তার্দির সন্বদ্ধা (আমার পুত্র, আমার বিন্ত ইত্যাকার বোধ), 

“তাহার অভাঁবই 'বুখান'? কিন্তু তাহা পরিতা1গ করিয়া অন্তর গমনকে 

'ব্যুথান” বলা হয় নাই! অতএব যাহার তন্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে কর্ম ত্যাগ কারয়! গাহস্থ্যাশ্রমে অবস্থান করাই সম্ভব হয় 

না। একথ! দ্বার! বিদ্ান্ পুরুষের পক্ষে যে; গুরুতুশ্রযাঁও তপস্যায় অনুগপত্তি। 
তাহাও বল! হইল।১১ ৪ 

এ বিষয়ে কোন কোন গৃহস্থ, সন্্যাসে ভিক্ষাচর্য্যাদি-ক্েশের ভয়ে এবং 
পরকৃত অবজ্ঞা্দির ভয়ে মন্ত্র্ত হইয়া, আপনাদের সুম্মদশরতি (বিচারনৈপুণ্য) 
প্রদর্শন করত উত্তরে বলিয়! থাকেন যে, সঙ্্যাসীর যখন দেহ'ধারণের নিমিত্ত 

তিক্ষাচর্যযাদির নিক্নম প্রতিপালন দৃষ্ হয়, তখন কেবল দেহধারণমান্র 

যাহার প্রয়োজন, তাদৃশ গৃহস্থেরও সাধ্য-সাধনাত্মক “এষণা' পরিত্যাগপূর্ববক 
কেবল দ্েহরক্ষার নিখিত্ত ভোজনাচ্ছ!দনমাত্র উপজীব্য করিয়গৃষ্ঠেই্বস্থান 
করা উচিত। (গৃহত্যাগ ররিয়। অন্যত্র, গমনের কোন গ্রয়োন নাই। না 
তাহা সঙ্গত হয়না? কেনা, 'এ কথার উত্তরে পূর্বেই বলা হইয়াছে পর, 
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নিজের গৃহবিশেষে ষে, বাস করা, তাহাও কামনারই ফল? সুতরাং তাহার 

পক্ষে নিজের গৃহে বাস করা সম্ভবই হইতে পারে না। আর নিজের বলিয় 
কোন গৃহবিশেষে বাস না করিয়া য্দি কেবলই দেহধারণের উদ্দোশ্রে 
ভোঞ্জন ও আচ্ছাদ্দনের অন্বেষণ করে, এবং 'আমার* বলিয়া কোন বিষয় 

ক্বীকার না করে, তাহা হইলে ত ফলতঃ তাহার তিক্ষুকত্বই সিদ্ধ হইল। 

ভিক্ষুর যেরূপ শরীর-রক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদ্ি কার্ষেয ও শৌগাচার পরিপালনে 
নিয়ম (আবশ্তকতা ) আছে, নিষ্কাম বিদ্বান গৃহীরও তত্রপ "যাবজ্জীবন 

অগ্রিহোত্র যাগ কারবে' ইত্যার্দি শ্রোত বিধান বলে, প্রত্যবায়-পরিহারের 

নিমিত্ত সন্ধ]াবন্দনাদি নিত্যকর্শে নিয়মিত ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে? কিন্ত 

জ্ঞানী পুরুষ এই প্রকার নিয়োগবিধির বিষয় নয় বগিয়াই ক্রিয়াতে নিযোজ্য 
হইতে পারেন না; সুতরাং তাহার পক্ষে উহা! প্রত্যাধ্যাতই হইতেছে ।১২ 

তাল, এরূপ সিদ্ধান্ত হইলে ত জীবনব্যাপী নিত্যান্ুষ্ঠানবোধক বাক্যসমূহ 

নিরর্থক হইয়|! পড়ে? না-নিরর্ধক হয় না; কারণ, বিবেকজ্ঞানবিহীন 

লোৌকদিগের সম্বন্ধেই সেই সমস্ত ঝিধর *সার্থকাতা রহিয়াছে । ভিক্ষুর 
( সন্ন্যানীর ) ষে, কেবল শরীর রক্ষার জন্য এবত্তির ( তিক্ষাচরয্যাদির ) নিয়ম, 

তাহাও তাহার প্রবৃত্তির ( কর্ধান্থষ্ঠানের) প্রযোক্গক নহে। জল দ্বারা 
আচমন করিলে যেমন সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও নিবৃত্তি হইয়। থাকে, ভিক্ষুর 

নিরম-প্রতিপালনও ঠিক তদ্রপ ; ইহার অন্য কোনও প্রয়োজন বুঝা! যায় না।' 
যাবজ্জীবন অগ্নিহোাঁদি কর্থেও, আচমনে প্রবৃত্ত ব্যকির পিপাসা-শান্তির ন্যায় 

প্রবৃত্তি ও নিয়মকে অর্থপ্রাপ্ত বলিলেও সঙ্গত হইতে পারে ।১৩ 
আপত্তি হইতে'পারে ষে, প্রয়োজন ন| থাকিলে কেবল অর্থপ্রাপ্ত (ফলবলে 

লব্ধ) প্রবৃত্তির নিয়ম নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় না। না, সে আপত্তি হইতে 

পারে না) কারণ, প্রথমতঃ তাদৃশ নিয়ম পালনে যে, তাহার প্রব্বত্তি, তাহা 

তাহার পূর্বপরবৃতিষিদ্ধ। অর্থাৎ সাধকদশায় তাহাকে এ সমুদয় নিয়ম প্রতি- 
পালনে এতই অভ্যাপ করিতে হইয়াছিল যে, এখন প্রয়োজন ন। থাকিলেও : 
তাহা আপনা হইতেই আসিয়া! পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ববাত্যন্ত নিয়মগুলি পরি- 
ত্যাগ করিতে হইলে তাহাকে অতিশয় প্রয়াস পাইতে হয় তৃতীয়তঃ বিনা 
উপদেক্গেই ব্যুখানের ( সমাধিভঙ্গের ) প্রাপ্তি সম্ভাবন! সঃত্বও ব্যুখানের জন্তু 

পুনরুপদেশ কর! হইয়াছে; এই সমুদয় কারণেই জ্ঞানী মুমুক্ধু ব্যক্তির পক্ষে 
নিম গ্রতিগালনের আবগ্তকতা উপপর্ন হইতেছে ।১৪ 
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বিশেষতঃ যাহণর হয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকে, বিদ্বান্ না হইলেও 

যে তাহাকে অবশ্ঠই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, এবিষয়ে “শান্ত (শমগুণান্বিত) 

ও দান্ত (দমণ্ডণান্বিত )' হইয়া _+ ইত্যাদি শ্রুতিবাঁক্যই প্রমাণ। আত্ম দর্শনের 

উপায়ভূত শমাদি গুণ লাভ করা অন্য আশ্রমে সম্পূর্ণবূপে সন্তবও হয় না। 
তাহার পর «পরম পশিত্র এবং খধিসমৃহকর্তৃক সেবিত.. আত্মতন্ত 

অত্যাশ্রমীপ্িগকে (যাহার! ব্রঙ্গচর্যযাদি আশ্রমত্্রয় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী 

হইয়াছেন, তাহাদিগকে ) বপিয়াহিলেন”, উক্ত **শ্বেতাশ্ব হর" উপনিষদেও - 

এই তত্বই জানা! যাইতেছে । কৈবল্যোপননিষদও বলিতেছেন-_-কোন কোন 

খবি--কর্্ম দ্বারা নহে, প্রজা দ্বার নহে, ধন দ্বার নহে, একমাজ সন্ন্যাস 

দ্বারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) উপভোগ করিরাছিলেন”, ইত্যার্দি। স্তিশাস্ত্রেও। 

রহিয়াছে--জ্ঞানোদয়ের পর নৈক্কর্্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিবে? ইত্যাদি, 

এবং 'ব্রক্থাএমপদে (সন্ন্যাপাশ্রমে ) অবস্থান করিবে? ইত্যাদি । ্র্মচর্য্য 

প্রভৃতি যে সমুদয় বিগ্তা-সাঁধন বিগ্ভমান আছে, একমাত্র অত্যাশ্রমী সন্নাপীতেই 

সে গুলির সম্পূর্ণরূপে সমাবেশ হইতে পারে) পক্ষান্তরে গাহস্থ্ে সেগুলির 

সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠানও হইসে পারে না 1১৫ 

আর সাধনসম্পত্তি অপূর্ণ থাকিলে, তাহা! কোন প্রয়োজন সাঁধনেই সমর্য 

হয়না। বিশেষতঃ গাহপ্থ্যাএমে অনুষ্ঠেয় যে সযস্ত কর্ম বিজ্ঞান-সাধনরূপে 

বিহিত, উপসংহারে কধিত হইয়াছে যে, সে সমুদ্বয় কর্মেরও শেষ ফল 
হইতেছে -দেবতাতে লয় প্রাপ্তি; সুতরাং উহাও সংসারেরই অন্তংপাঁতী। 

যদি কেবল কর্থাঁর পক্ষেই পরমাত্মবিজ্ঞান বিহিত হইত, তাহা হইলে কখনই 
সংসারান্তর্গত ফলের উপদংহার কর! সঙ্গত হইত ন|। "যদি বল, উহা৷ (দেবজ- 

লয়) অঙ্গফল মাত্র অর্থাৎ দেবতাঁতে যে লয়প্রাপ্তির কথা আছে; তাহ। 

কর্ধের মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফল মাত্র। না, তাহাও ধলিতে গারা যায় না) 

কারণ, আত্মজ্ঞানের ফল হইতেছে উহার বিরোধী আত্মবন্ধ ) [ সুতরাং উহা" 

দের মধ্যে গৌ-মুখ্যতাব হইতেই পারে না] । যাহার সব্ব্ধে*সর্বপ্রকার নাম, 
রূপ ও কর্সদ্ধ প্রত্যাধ্য।ত হইয়াছে, সেই পরমার্থ সত্য আত্মবস্ত-বিবয়ক 
জ্ঞানই মুক্তিসাধন। বিশেধতঃ অন্নফলের সন্বন্ধ কল্পন! করিলে, নির্বিশেষ 

আত্মবস্ত-বিধনক জ্ঞানের সস্ভবই হইতে পারে না) তাহাও ততোমার অতীষ্ 

নহে। কারণ 'যে' সময় এই মুযুক্ষুর,সমস্তই আখ্বন্থরূপ হইয়া যায়, ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে জানীর,. সম্দ্ধে ক্রিয়া, কারক ও ক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহ্ঃরই 

রি ৃ 
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গ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; এব' তপ্বিপবীত অবিধ্বানের নম্বপ্ধে আব।র 'যে আস্থার 
যেন দ্বেতের স্থায় হয়? ইত্যাদি বাজসনেরী ব্রাহ্মণ, সাংসারিক ক্রিয়াকারকাদি 
সমণ্ত অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানেও ঠিক সেই গ্রকারই বুঝিতে 
হইবে যে, প্রথমতঃ কামনা-সন্বদ্ধ সংসারগোচর দেবতাপ্যয় (দ্বেবভাতে 
লয়রূপ ) ফলের উপসংহার করিয়া অবশেষে মুক্তিলাভের উপায়ভৃত সর্বাত্মক 
্রক্মবস্তবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ করিব--এই উদে্রসিদ্ির নর আলোচ্য 

_ অতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে 1 ১৬ 

তাহার পর, পূর্বে ষে, ধণগ্রতিবন্ধের কথা বলা হইয়াছে, তাছাও কেবল 
অন্ত লোৌকদিগেরই দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক প্রাপ্তির প্রতি- 

বন্ধক হই থাকে, কিন্তু বিঘবানের সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধাই ঘটাইঠে পারে 
না; কারণ, “পুত্র দ্বারাই এই মন্ুয্যলোক অয় করিতে হইবে? ইত্যাদি ্রুতিতে 
মনুষ্যাদি লোকপ্রাপ্তির পক্ষে পুক্রাদ্িকে সাধনরূণে অভিহিত করা হুইয়াছে। 
পক্ষান্তরে, যিনি জানী আত্ম-লোকপ্রার্থা, তাহার সম্বন্ধে 'আমরা সন্তান ঘারা 

কি করিব?” ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদশিত' হইয়াছে যে, খণত্রক জ্ঞানীর পক্ষে 
কোন বাঁধা ঘটাইতে পারে না। কৌবাঁতবী ক্ষতিতে.আছে--“যাবতীয় বিদ্বান 
খধিগণ এই কথাই বলিয়াছিলেন, এবং এই কারণেই পূর্বতন জ্ঞানিগণ অগ্নি- 
হোব্র হোম করিতেন না' ইত্যা্দি। ১৭ 

ভাল কথ, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, অবিদ্বান লোক যতকাল, খণ, 

ব্রয় হইতে বিমুক্ত না হয়, তত কালত তাহার আর পারিব্রাজয বা সন্ন্যাসগ্রহণ 
হইতেই পারে ন। না» এরূপ আপত্তি সঙ্গত হয়না; কেন না, কোন 
তোকই গাহস্্য ধর্ম অবলম্বন করিবার পুর্বে খণগ্রস্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ 
গার্হস্থ্য অব্লম্বনই খণ-সনবধদ্ধর কাঁরণ। আর যদি উপযুক্ত অধিকার লাভ 

না করিয়াও খণগ্রন্ত হয়, তাহা! হইলেত নির্বিশেষে সকলকেই খণী হইতে 
হয়; এরূপ হইলেত অনিষ্টেরই সম্তাবন!। তাহার পর "গৃহাশ্রম হইতে 

বানগ্রস্থ অবলধনপুর্ববক শেষে প্রত্রজ্ঞা (সন্ন্যাস) গ্রহন করিবে, অথবা 
সম্ভব হইলে, ব্রশথচরয্য হইতে, গার্হস্থ্য, হইতে, কিংবা বানগ্রস্থ হইতেই প্রত্রজ্া 
করিবে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে, যে লোক গার্হস্থা 

অবলম্বন কাঁরয়ছে, তাহার পক্ষেও আত্মদর্শনের উপায় রূপে সন্ন্যাস গ্রহণকরা 
অভীষ্টুই বটে । আর যে, ষবাবজ্জীবন স্লপলিহোত্র' বগানুষ্ঠানের বিধায়ক শ্রুতি 
দেখিতে পাওয়া যায়, বিস্তাবিহীন অমুমুক্ষুর সবন্ধেই তুঁহা সার্থক হইতে পারে। 



প্রথমেইধ্যায়ে__প্রথমঃ খ্ ১৭ 

ছান্দোগ্য ব্রাঙ্ণেও কোন কোন্ত শাখীর সন্বন্ধে কেবল দ্বাদশরাত্র মাত্র হোমের 

গরই অগ্নি পরিত্যাগের বিধায়ক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 
যাবজ্জীবাদ্ি শ্রুতি কখনই গন্ন্যাসের বিরোধিনী হইতে পারে না। ১৮ 

আর যে, কণ্মানুষ্ঠানে অনধিকারীদিগের পক্ষেই পারিব্রাজ্য কল্পনা! কর! 

হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কেন না, তাহাদের সম্বন্ধে উৎসন্নাি 
কিংবা নিরগ্রি” ইত্যাদি বিশেষ এ্রতিরই উল্লেখ রহিয়াছে । তাহার পর, 
সমস্ত ম্বতিশাস্ত্রেই সাধারণভাবে আশ্রমের বিক্ল্পবিধি ও সমুচ্চয়বিবি 
গুসিদ্ধ রহিয়াছে । আরও যে, বলা হইয়াছে--জ্ঞানীর যে, ব্যুথান বা 
সন্ন্যাসগ্রহণ, তাহ! অর্থপ্রাপ্ত অর্থাৎ তাহ! আপন! হইতেই হইয়া পরে, 
তন্নিমিতত আর বিধানের আবশ্তক হয় না; স্থতরাং উহ শাস্তার্থ বা বৈধ নহে; 
অতএব সেরূপ লোক গৃহে বনে কিংবা যেখানে ইচ্ছা থাকুক ন। কেন, তাহাতে 
কিছু মাত্র বিশেষ নাই। সে কথাও সঙ্গত নহে; কারণ, ব্যুখান 
যদ্দি অর্থপ্রাণ্তই হয়, তাহা হইলে ত জ্ঞানীর পক্ষে অন্ত কোন আশ্রম 
বিশেষে অবহথান করাই ,সম্তবু 'হইতে পারে না; কেন না, আশ্রম- 
বিশেষে অবস্থানের একমাত্র কারণ, হইতেছে কামন! ও তছুচিত কর্ধাহুষ্ঠান। 
অথচ তছুতয়ের নিবৃত্তির নাম হইতেছে বুাুখান ! ১৯ 

. কামচার-এ্রবতি যখন অত্যন্ত মুঢুলোক দিগের পক্ষেই দৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞানীর 
সম্বন্ধে ত স্লেই কামচার প্রবৃত্তি কখনই সম্ভবপর নছে। শান্ত্রবিহিত কর্মুই যখন 
আত্মজ্ের পক্ষে দূর্বহ গুরু ভার বলিয়া বিবেচিত হুইয়া থাকে, তখন অত্যন্ত 
অজ্ঞানের ফল কামচার-প্রবৃত্তি ষে, ছুর্বহ হইবে, তাহাত আর বক্তব্যই নহে। 

উন্মাদ বা তিমির রোগের দরুণ যে বন্ত যে প্রকার দু্ট হইয়া থাকে, সেই 
উদ্মাদ ও তিমির রোগ তিরোহিত হইলেও সেই বস্ত্র সেই প্রকারে কখনই দুষ্ট 
হয় না) কেন না, উম্মা্দ ও তিমির রোগই এ প্রকার ধিক্কৃত দর্শনের কারণ 
ছিল, এখন তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল ষে, 
আত্ম পুরুষের বুখান ব্যতিরেকে যথেচ্ছতাবে অবস্থান কযা হইতেই পারে 
না, এবং তাহার অন্ত কিছু কর্তব্যও অবশিষ্ট থাকে না।২* 

তাহার পর, “বিভাং চাবিগ্াং চ যস্তত্েদোতয়ং সহ” এই শ্রুতি বচনেরও 
এরূপ অর্থ নয়যে, জ্ঞানির সব্বস্ধেও বিদ্যার সহিত অবিগ্া বিষ্ঞগ্ান থাকে; 
পর্বন্ত,উহার অর্থ এই থে? যেমন একই জিতে একই পুরুষের যুগপৎ রজত ও 
শু্তি বিষয়ে জ্ঞান সমুৎগন্ন হয় না, তেমমি একই পুরুষে পরম্পর বিরদধত্বসাব 



১৮ এতরেয়োপনিষদ্ 

* বিশ ও অবিস্তা একদা কখনও স্থান পাইতে গ্লারে না। কঠোপনিধদে আছে 

-_থিই যে, বিদ্বা। ও অবিদ্া ইহারা! উভয়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধন্বভাব, ও বিপরীত 

পথগামী'। অতএব বিদ্া সত্বে কখনও অবিষ্যার সম্ভব হয় না। যে হেতু 
“তপস্ত| দ্বার! ব্রক্মকে জানিবে' ইত্যাদি এ্রুতিতে ব্র্গজ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা ও 

গুরুত্তএষাদি কর্ম সাধনরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে; এরূপে শান্্বিহিত ও 

বিদ্যোৎপত্তির উপায়তৃত এই তপঃগ্রভৃতি ও গুরু-শু্রযাদি কর্মগুলিই 
অবিগ্ঠাত্মক বাঁলয়া অবিষ্ভ৷ নামে ক্খিত হইয়া! থাকে। [ইহা দ্বার 

প্রমাণিত হইতেছে যে,] লোকে এই তপঃপ্রভৃতি সাধন দ্বার প্রথমে 

বিগ্কালাভ করিয়া কামনাক্গপী মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তাহার পর নিষ্কাম 
হইয়! সর্বপ্রকার এণা' পরিত্যাগ করিয়া বিগ্ঠাপ্রভাবে অমৃতত্ব ভোগ করিয়া 
থাকে । এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে, অবিষ্ভা 

বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) ভোগ করি! 

থাকে ইতি।২১ 

আরও যে, বল! হইয়াছে--“কুর্বস্জেবেহ কন্মাণি জিমীবিষে শতং সমাঃ।' 

এই শ্রুতি হইতে জান! যায় যে, পুরুষের সম্পূর্ণ আযুক্কাল কর্মানুষ্ঠানেই 

পরিসমাণ্ত অর্থাৎ পুরুষ যতকাঁল জীবিত থাকিবে, ততকাল আর কর্মাধিকার 

হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না, ইত্যাদি |. [ইহার উত্তর_] এই 
শ্রুতি অবিদ্বান্ পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য, এই বলিয়! সে আপত্তিরও পরিহার 
করা হুইয়াছে। এরূপ না বলিলে, এ শ্রুতির অর্থসঙ্গতিই সম্ভব হয় না। 

আর যে, উক্ত শ্রুতির, অন্থুরূপ বিষয়ে, বক্ষ্যমাণ আত্মন্ঞানকেও কর্মের সহিত 
অবিরুদ্ধ বলিয়া আপন্তি করা হইদ্বাছিল, তাহাও সবিশেষ ও নির্বিশেষ 
আত্মতেদে বিষয়ব্যবস্থা হবার৷ প্রত্যাখ্যাত বা পরিহ্ৃত হইয়াছে; ইহা! আমরা 

পয়েও ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শন করিব। অতএব. বুঝিতে হইবে যে, কেবল 

নিক্ষিয় শুদ্ধ ব্তক্গাত্মৈকত্ববিগ্ভা প্রকাশনের নিমিত্তই যে, পরবর্তা গ্রন্থ 
মারৰ হইতেছে; তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। 
 নাগ্যৎ কিঞ্চন মিষত। | 
স ঈক্ষত লোকান্ নু জা ইতি ॥ ১॥ 



প্রথমেধ্যায়ে-_প্রথমঃ খ্ঃ . ১৯ 
প্রণম্য গুরুপাদাজজং শ্বত্া শঙ্কর-তাবিতম্। 

এতরেয়শ্রুতি-ব্যাথ্যা সরল।খ্যা বিতন্ততে ॥ 

সল্রলাখঃ। ইদং (নামরপাভ্যামভিব্যক্তং জগৎ) আগ্রে (হ্্টেঃ 
প্রাকৃ) একঃ ( সর্বথা ভেদশূন্ঃ ) আত্ম! (ব্যাপকং ব্রহ্ম) টব ( অবধারণে-- 

আত্মৈব ) আসীৎ ; অন্যৎ ( সজাতীয়ং বিজ্জাতীয়ং বা!) কিংচন (কিমপি বস্ত ) 

মিষৎ (ব্যাপারবৎ) ন (নাসীদিন্যর্থঃ)। সঃ (আত্মা) ঈক্ষত ( এঁক্ষত__ 
আলোচয়ামাস)--লোকান্ ( অন্তঃগ্রভৃতীনি ভোগস্থানানি ) নু (বিতর্কে) 

হজ (স্থজে)[ অহম্] ইতি শেষঃ॥ ১। 

মুলানুনবাঙগ। সৃষ্টির পূর্বেব এই জগৎ এর মাত্র আত্মাই ছিল, 
অর্থাৎ বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এই জগৎ স্বষ্টির পূর্বে্ব এক অদ্বিতীয় 
বরঙ্ষান্বরূপেই ছিল; তত্তিন্ন সক্রিয় অন্ত কিছুই ছিল না । তিনি, আলো- 

চন! (চিন্তা) করিলেন-__আমি অস্তঃপ্রভৃতি লোক স্গি করিব ॥১॥ 

স্পাহুল্পভ ব্বযন্ম আঁয্বেতি। আত্মা_আগপ্রোতেরতেরততের্বা, পরঃ 

সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরশনায়াদিসর্বসংসারধর্ব্জিতো নিত্যশুদ্ববুদ্ধমুক্তম্বতাবোহজো- 

ইজরোহমরোধমৃতোইভয়োহন্বয়ঃ বৈ। ইদং যহ্ক্তং নামরূপকর্ম্মতেদভিন্নং জগৎ” 
,আত্মৈব একঃ, অগ্রে অগতঃ স্থটেঃ প্রাক আসীৎ। কিং নেদানীং স এবৈকঃ? 
ন। কথং তি আসীদিত্যুচ্যতে ? ষগ্ঘপীদানীং স এবৈক:, তথাপ্যন্তি বিশেষঃ__ 
গ্রাগ্ুৎপত্ডেরব্যাকতনাম-রূপভেদমাত্মভূতম্ আ্মৈকশব-প্রত্যয়গোচরং জগ? 
ইদ্]ুনীং ব্যাককতনাম্রূপভেদত্বাদনেকশব-গ্রত্যয়গোচব্রম আস্মৈকশব প্রত্যয়- 

গোচরঞ্েতি বিশেষঃ। যথা সলিলাৎ পৃথক্ ফেননামরূপব/করণাৎ প্রাক্ 
সলিলৈক-শব-প্রত্যয়গোচরমেব ফেনম্, যদ! সলিলাৎ পৃধঙ আমরূপতেদেন 
ব্যাক্কতং ভবতি, তদ| সলিলং ফেনঞ্চেতি অনেকশব প্রতায়তাক্ সলিলমেবেতি 

চৈকশব-প্রত্যয়তাক্ চ ফেনং ভবতি, তদ্বৎখ।১ 

ন অন্তৎ কিঞ্চন ন কিঞ্চদপি, মিষৎ্ড নিমিষধ্যাপারবদিতরহঘষ। ৷ যথ। সাথ্ধা।- 

নামনাত্মপক্ষপাতি স্বতন্ত্র প্রধানমূ, যথা চ কাণাদানামণবঃ, ন তহদিহান্ত- 
দাত্মনঃ কিঞ্চিদিপি বন্ত বিভ্ভতে। কিং তি? আট্মৈবৈক আসীদিছাতিপ্রায়ঃ।২ 

সঃ সর্রজঞন্বাভাব্যাদাত্মা এক এব হলান্ ঈক্ষত। নন্ধ প্রা্ডৎপত্ডেরকাধ্যকরণ- 
বাথ কথমীক্ষিতবান্ ) নায়ং ফোষঃ। সর্বজন্বাউাব্যাচ। তথা চ মনররঃ- 



২৭ এতরেয়োপনিষদ্ 

“অপাণিপাদে! জবনো! গ্রহীতা” ইত্যাদিঃ | কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ__লোকান্ 

অভ্ভঃগ্রতৃতীন্ প্রাণিকর্ম-ফলে।পভোগস্থানভূতান্ নু হুজৈ হজেহহমিতি ॥১| 

ভ্ডাম্যান্ুব্বীদূ । “আত্মা উত্যার্দি। প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তিবোধক 
“আপ, ধাতু হইতে, বিংবা ভক্ষণার্ঘক “অদ্ ধাতু হইতে, অথবা সতত 
গমনবোধক 'অৎ, ধাতু হইতে নিষ্পন্ন “আত্ম শব্দের-_ অর্থ, সর্বজ্ঞ, 
সর্বশক্তি, অশনায়াদি সর্বপ্রকার সংসার ধর্্মবজ্জিত, নিত্য শুদ্ধ, 
নিত্যবুদ্ধ) ' নিত্যমুজ+ জরামরণশৃন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর । 

€বৈ' অর্থ [ অবধারণ ]। 'ইদং' অর্থ-নাম রূপ ও কর্্মতেদ বিশিষ্ট পূর্বোক্ত 
জগৎ। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তবে এখন কি 

তিনি একমাত্র সৎ নহে? না, সে কথ! নয়; [ এখনও তিনিই একমাত্র সৎ ]। 

ভাল, তাহ] হইলে “ছিল? (আগীৎ) বলা হইতেছে কি প্রকারে? 

ই, যদিও আয্মা এখনও একই বটে; তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। 

সষ্টির পুর্বে যখন জগতের নাম রূপাকারে ভেদ ব্যক্ত হয় নাই, সেই সময় 
আত্মস্বর্ূপে বীজভাবে অবস্থিত এই জগৎ একার আত্মশ ও আত্ম-গরত্য- 
যেরই বিষয় ছিল অর্থাৎ জগৎ বলিয়া, কোন শব ছিল না, তথিষয়ে 
কোন প্রতীতিও ছিল না) আর এখন সেই অগৎই নাম-নপাকারে 
অভিব্যকস্ত হইয়া কখনও অনেক প্রকার শব্ধ ও প্রতীতির বিষয় হইয়া, 
থাকে, আবার কখনও বা কেবলই আত্মশব্দ ও আত্ম-প্রত্যয়েরও বিষয়ী- 
ভূত হইয়া] থাকে; [ইহাই উভয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ ; ] এবং সেই বিশেষ 
ভাবের গ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এখানে “আসীৎ শবের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 
যেমন জল হইতে পৃথগ ভাবে আকুতি ও নামবিশিষ্ট ফেন অভিব্যক্ত হইবার 

ূর্ব্ণে একমাত্র 'সপিন' শব্ধ ও “সলিল, বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয়, আবার সেই 
ফেনই যখন আকৃতি ও নাম লইয়া সপিল হইতে পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত 
হয়, তখন যেমন্ব "দলিল ও “ফেন? ইত্যার্দি বিতিন্নগ্রকার শব ও গ্রতীতির 
বিষয় হইয়! থাকে, কখনও বা কেবল 'সলিল' বলিয়াই ব্যবহৃত ও প্রতীত 
হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপ । ১ 

সে সমক্ধে মিষুৎ-ব্যাপারযুক্ত (ক্রিয়াশীল) কিংবা! তথিপরীত (নঞ্ছিয়) অস্ত 
কোনও গদ্ার্থ ছিল না। অভিপ্রায় এই যে, ] সাংখ্যমতে যেকপ আঁ্মাতিরিজ 
ব্্থ প্রধান (প্রকৃতি), এবং কণাদমতে যেরূপ পরমাণুসমূহ [ হাতির অগ্রেও 



প্রথমেইধায়--প্রথমঃ খণডঃ, , ২১ 
“বিষ্যমান ছিপ বলা হয়], বেদান্তমতে সেয়প আত্মাতিরিক্ত শ্বতত্র কোনও বন্ত 
বিগ্যমান ছিল না। তবে, কি ছিল? না, একমাত্র আম্মাই ছিল ।২ 

সেই আত্ম! স্বভাবতই সর্বজ্ঞ; এইজন্ঠ এককই (অন্ঠের সাহায্য না 
লইয়[ই) ঈক্ষণ (চিন্তা ) করিয়াছিলেন-_। ভাল কথা, স্যষটির পুর্ব্বে যখন জ্ঞান- 
সাধন দেহেত্্রিয়াদি কিছুই ছিল না, তখন তিনি ঈক্ষণ করিলেন কিপ্রকারে ? 
না, ইহা দৌষাবহ নহে; কারণ, সর্বজ্ঞতা তাহার শ্বভাবসিদ্ধ )[ ন্ুতরাং 
ভাহার জ্ঞানের জন্য দেহেঙ্জরিয়াঁদির আবশ্তক হয় মা]। দেখ, মন্ত্ও একথা 
বলিতেছে “তিনি পদরহিত, অথচ দ্রুতগামী 7 হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা” ইত্যাদি। 
তিনি কি অভিপ্রায়ে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন _ প্রাণিগণের 
কর্মান্য'ঘ্ী ফপোপভোগের আশ্রয়তৃত অন্ত:প্রভৃতি শ্লোক (স্থান) সমুহ আমি 
সগ্টি করিব, এই অভিপ্রায়ে ॥১। 

স ইমাল্লোকানস্থজত | 
মন্তো! মরী চীর্মর্মাপোহদোইস্তঃ পরেণ 

দিবং দেযাঃ প্রতিষ্ঠান্তরিগং মরীচয়ঃ। 
পৃথিবী মরে যা আধস্তাতা,মাপঃ ॥ ২ ॥ 

* শ্নন্রলার্থ2। সঃ আত্ম) [ এবমীক্ষিত্বা] ইমান্ বেক্ষ্যমাণান্ অস্তঃ) 
মরীচয়ঃ। মরঃ। আগঃ ইত্যেতান্) লোকান্ ( ভোগভূমীঃ ) অস্থজত 
(স্থইবান); [কগ্টিরিয়ং বঙ্গাওসষ্ট্যনন্তরং বিজ্ঞেরা ]। [ অন্তঃপ্রভৃতীনাং 
্বর্ূপাণ্যাহ _] অদঃ (পুর্বোক্তং ) অস্তঃ (অস্তোধারণাৎ তদাখ্যো লোৌকঃ) 

পরেণ দিবং (ছ্লোকাঁৎ পরপ্তাদ্ উর্ধামিত্যর্থঃ) )*দেটাঃ (ছ্যলোকঃ) প্রতিষ্ঠা 
(অস্তোলোকন্ আশ্রয়ঃ, ছ্যলোকা শ্রয়োইস্তো লোকইভ্যর্থ:)। [ছ্যলোকাদধস্তাং] 

অস্তরিক্ষং মরীচয়ঃ (মরীচিসন্বন্ধাৎ মরীচিশববাচ্যম্ )১ পুধিবী মরঃ (অিয়ন্ে 
তুতানি অন্মিন্ ইতি পৃধিবী মর উচ্যতে)। যাঃ অধস্তাৎ (পৃথিব্যা অধোদেশে 
বর্তন্তে ) তাঃ আপঃ ( অব.বাহুল্যাৎ আপ উচ্যন্তে )॥২। 

মুলানুবালগ। সেই আত্মা [ এরূপ চিন্ত। করিয়া ব্রশ্ নির্্া- 
পের পর] অস্তঃ, মরীচি, মর ও অপ. এই চাঁরিটা লোক স্ৃষ্টিকরিলেন। 
এ অস্তোলোকটা হ্যুলোকের উপরে এবং স্থ্যালোকে অবস্থিত; ই 



২২ এভরেয়োছী নিষ 

অস্তরিক্ষ-বা আকাশই।মরীচিন এই পৃথিবী মরলোক,এবং পৃথিবীর নিম্নে 
(অধঃ) যে সমস্ত জোক, মে সমুদয় 'অপ্* লোক নামে অভিহিত |২॥ 

স্পাক্ল্ল ভান্নয ন,। এবমীক্ষিত্। আলোচ্য সং আত্মা ইমান ল্গোকান্ 
অহ্গত হৃষবান | যথেহ বুদ্ধিমান! তক্ষা্দিঃ এবন্প্রকারান্ গ্রাসাদাদীন্ 
হজে _-ইতীক্ষিত্বা, ঈক্ষানভ্তরং গ্রাস|দাঁদীন্ স্ক্তিঃ. তত্বৎ | ১ 

নন সোপাদানত্তক্ষাদিং প্রাসাদাদীন্ জতীতি যুক্তমূ; নিরুপাদানস্ত আত্মা 
কথং লোরান্ সঙ্জততি ইতি। নৈব দোধঃ। সলিলফেনস্থানীয়ে আত্মভূতে 

নাম-রূপে অব্যাকৃতে আম্ম্মৈকশব্ববাচ্যে ব্যারুতফেনস্থানীয়স্ত জগত উপাদান- 

ভূতে সম্ভবতঃ | তন্মাদাত্মভূত-নামরূপোপাদানভূতঃ সন্ সর্বজ্ঞো জগনির্শি- 

মীতে ইত্যবিরুদ্ধমূ।২ * 

অথবা, যথ! বিজ্ঞানবান্ মায়াবী নিরুপাদান আত্মানমেব আত্মাস্তরত্বেন 

অকাশেন গচ্ছন্তমিব নির্মিমীতে, তথা সর্বজো! দেবঃ সর্বশকির্হামায় 
আত্মানমেব আত্মান্তরত্বেন জগদ্র,পেণ নির্িমীত ইতি যুক্ততরম্1 এব সৃতি 
কারধ্যকারণোভয়াসদ্বাদ্যাদিপক্ষাশ্চ ন গ্রসজ্যাত্ত, সুনিরাকৃতাশ্চ ভবস্তি।৩ 

কান্ লোকানহৃজতেত্যাহ-_অস্তো মনীচীর্শরমাপ ইতি। আকাশাদিক্রমে- 
ণাণডযুৎপাদ্য অস্তঃপ্রভৃতীন লোকানস্জত। তত্র অন্তঃগ্রভৃতীন্ দ্বয়মেব ব্যাচষ্টে . 
শ্রুতিঃ,_-অদঃ তথ অভ্ভঃশব্দবাচ্যো ঘোকঃ, পরেণ দিবং ছ্যালোকাৎ পরেণ, 
গরন্তাৎ, সঃ অগ্তঃশববা6]:, অন্ভোভরণাৎ। দোযাঃ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ তন্য।স্তসো 
লোকন্য। ছ্যুলোকাদধস্তাৎ অন্তরিক্ষং যৎ, তৎ মরীচয়ঃ| একোধপ)নেকস্থান- 

ভেদত্বাধসছবচনতাক্-_মরীচয় ইতি, মরীচিভির্বা রশ্মিভিঃ সম্বন্ধাৎ। পৃথিবী 

মরঃ--িযস্তেহস্থিন্ ভৃতানীতি। ব। অবস্তাৎ পৃথিব্য'ঃ, তা আপ উচ্যন্তে 
'আপ্লোতেঃ। লোকাঃ ॥ য্ত্রপি পঞ্চভুতাত্মকত্বং লোকানাম্, তথাপি অব্বাহ্- 
ল্যাৎ অব নামভিরেব অস্তোমরীচীর্ম্রমাপ ইত্যুচান্তে|২ | 

ভাম্মান্ুবাদ। সেই পূর্বোজ আত্মা এই প্রকার আলোচনার 
গর এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধিমাম্ হুধর 
প্রভৃতি ধেমন “আমি এইপ্রকার প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করিব?) এই গ্রকার 
ঈঙ্গণ.( আল্গাচনা ) করিয়া তাহার পর প্রাপাদগ্রতৃতি অষ্টব্য বিষ নির্মাণ 
করিয়া খাঁকে, ইহাও ঠিক তদ্রপ 1৯ এ 

“এখন প্রশ্ন হইতে বে,হরধর প্রভৃতি কর্পব্ভূগণ যে, কার্টযোপধোরী 
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উপকরণ'সহযোগে প্রাসাদ গ্রভৃতি নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহা যুক্তিসঙ্গতই 

হয়, কিন্ত আত্মার ত সেরূপ কোনও উপকরণ সংগৃহীত নাই; সুতরাং 

নিরুপকরণ আত্ম! কিন্পে স্ষ্টিকাধধ্য সম্পাদন করিবেন? না, ইহা দোষাবহ 
হয় না); কেন না জলীয় অবাক্ত ফেন-স্থানবন্ভা, আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। 
সুতরাং আত্মশব্ববাচ্য অব্যারুত, (হুক্্রূপে অবস্থিত ) নাম ও রূপই অভিব্যক্ত 

ফেনস্থানবর্তী জগতের উপাদান হইতে পারে। তএব সর্বজ্ঞ আত্মা যে, 
আপনারই ম্বরূপভূত নাম ও রূপকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়! জগৎ 

নির্মাণ করিয়া থাকেন, ইহ! বিরুদ্ধ হইতেছে না।২ 
অথবা, বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মাঁয়াবী পুরুষ যেরূপ কোন্ু্রকাঁর বাহ্ উপাদান 

না লইয়াই, আপনাকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রদর্শন করত, সেই আত্মা যেন 

আকাশমার্গেই গমন করিতেছে, এইরূপে প্রকটিত করিয়৷ থাকে, তদ্রপ 

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি মহামায়াসমম্িত পরমেশ্বরও যে, আপনাকেই জগণন্তর্গত অপর 

আত্মারূপে নির্শটুণ (প্রকাশিত) করিয়] থাকেন, একথা অধিকতর যুকিসঙ্গত 

হইতেছে। এই প্রকার দ্ধান্তান্ুসারে অসৎকারধযবান। অসংকারণবাদী ও 
কার্য্য-কারণ উভয়ের অসববাদিপ্রভূড়ির পিদ্ধান্তেরও আর স্তাবনা থাকে না) 

অধিকন্ত সে সমুদ্ধায় “বাৰ,গুলিও খণ্ডিত হইয়! যায়।৩ 

»* তিনি কোন কোন লোক স্ষ্টিকরিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন-_ 

অস্তঃ, মরীচি, মর (মর্ত্য ) ও অপ. [ এখানে বুঝিতে হইবে ধে,] প্রথমে 

আকাশ বায়ু প্রভৃতির ক্রমশঃ হৃষ্টির পর ব্রন্গাওড নির্মাণ করিয়া, এই অস্তঃ- 

প্রভৃতি লোকসমুহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন শ্রতি নিজেই অস্তঃগ্রভৃতি লোক 
সমূহের শ্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন _সেই যে এই অস্তঃশব্ববাচ্য লোক, তাহ। 
ছযালোকেরও পরে অর্থাৎ ছুলৌকেরও উপরে অবস্থিত) অন্তঃ (জল) ধারণ করে 
বলিয়া উহার নাম 'অভ্তঃ | ছালোক হইতেছে এ অস্তোলোকের প্রতিষ্ঠা বা 

আশ্রয়। এঁছ্যলোকের নিয়ে অবস্থিত ষে, অন্তরিক্ষ (ভূবর্জোক ), তাহাই 
মরীচিনাষক লোক। মরীচি লোকটি এক হইলেও বিভিন্নগ্রকার বহু স্থানযুক্ত 
বলিয়া! উহ্বাতে বহুবচন প্রযুজ হইয়াছে-- “মরীচয়ঃ ; অথবা মরীচিসমূহের-.. 
বু সৌর কিরণের সহিত সম্বন্ধ থাকায় [ বহুবচন হইয়াছে 1৯ ভূতসমূহ 
ইহাতে মৃত হয়, এইরপ বুযুৎপঞ্তি অনুসারে এই পৃথিবীই “মর? লোক। 
পৃ'খবীর নিয়ে অবস্থিত যে সমস্ত লোক? সে সমস্ত, লোক অপ.নাষে অভিহিত 
হইয়া থাকে । যদিও লমন্ত লোকই গঞ্ভুতাত্মক সত্য, তথাপি জলের বা 
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নিবন্ধন জলের নামেই "অস্তঃ শব্দ অভিহিত হইয়াছে; মরীচি প্রভৃতি 
লোক সম্বন্ধেও সেই কথা ।২॥ 

সঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালান, সজা ইতি 
পোহস্ এব পুরুষং সমুদ্ধত্যা মুচ্ছয়ৎ ॥ ৩ ॥ 

ল্ললাহণি। সঃ (আত্ম! ঈশ্বরঃ) [ পুনরপি ] ঈক্ষত__ইমে (ময় সথষ্টাঃ) 

লোকাঃ সু (বিতর্কে) | পালকাভাবাৎ বিনশ্রেষুঃ ১) অতঃ] লোকপালান্ 

( অন্তঃগ্রভৃতিলোকপালান্ ) স্থজৈ ইতি। | এবনীক্ষিত্বা ] সঃ অত্ত্যঃ ( জল- 

গ্রধানেত্যঃ ভূতেত্যঃ) এব পুরুষং সমুক্ধত্য ( সমুৎপাগ্ ) অযুচ্ছব়ৎ ম্বাবয়ব- 
সংযোগনেন পিঙিতমকরোৎ ) ইত্যর্ঘঃ ॥ ৩॥ 

মুলান্যুবাদ। সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ ঈক্ষণ ( আলোচনা ) 
করিতে লাগিলেন £ পালকের অভাবে এই সমস্ত লোক ] বিনষ্ট 

হইয়! যাইবে; অতএব লোকপালসমূহ সৃষ্টি করিব । তিনি [ এইরূপ 
আলোচনার পর ] জলপ্রধান পঞ্চ ভূত হইতেই পুরুষ উৎপাদন করিয়া 
অবয়বাদি-সংযোজনপুরর্বক তাহার বৃদ্ধি সাধন করিলেন ॥৩। 

স্পান্নুল্র ভ্ডাজ্যন্ন-। সর্বপ্রাণিকর্্মফলোপাদানাধিষ্ঠানভূতান্ চতুরো 
লোকান্ হষ্া। সঈশ্বরঃ পুনরেব ঈক্ষত-_ইমে নু অন্ধঃগ্রভ্তয়ো। ময় সাষটা 
লোকাঃ পরিপালয়িতৃবর্জিত! বিনশ্তেয়ুঃ ; তন্মাদেষাং রক্ষণার্থং লোকপালান্ 
লোকানাং পালয়িত্নুস্থ স্জৈ স্জেইহমিতি। এবমীক্ষিত্বা সঃ অন্ত্য এব 
অপ্প্রধানেভ্য এব পঞ্চভূতেত্যঃ, যেত্যোহস্তঃগ্রতৃতীন্ সৃষ্টবান, তেভ্য 
এবেত্যর্থ:। পুরুষং পুরুষাঁকারং শিরঃপাণ্যাদিমস্তং সমুদ্ধত্য ' অস্তযঃ সমুপাদায়, 
মপিগুমিব কুলামঃ পৃথিব্যাঃ। অমুঙ্ছয়ৎ মুক্ষিতবান্ সম্পিঙিতবান্ শ্বাবয়ৰ- 
সংযোগনেনেত্ার্্ঃ ॥ ৩॥ 

ভাজ্যান্ুাদ। সেই ঈশ্বর সর্বপ্রাণীর কর্ণফল ও ভৎসাধন 
সমুদ্ায়ের আশ্রয়ভূত. অস্তঃগ্রভৃতি চারিপ্রকার লোক হাষ্টি করিয়া, পুনশ্চ ঈক্ষণ 
(আলেডনা) করিয়ছিলেন--আমি যে, এই অন্তঃগ্রভৃতি লাক সমূহ 
সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদ্রায় লোক নিশ্চয়ই পরিপালকের অভাবে বিনষ্ট 
হইয়। যাইবে; অতএব,এই নমুধ্ঠায় লোকের রক্ষার্থ আমি লোকপাল- 
বমূহ হাষ্ি করিব। 
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এই প্রকার ঈক্ষণ করিয়া! তিনি জলসমুহ হইতে অর্থাৎ জলগ্রধান পঞ্চভৃত 

হইতে ছিনি যে সমুদয় ভুত হইতে অস্তঃগ্রভৃতি (লাবস্থষ্টি করিয়াছিলেন, 

সেই সমুদয় লোক হইতেই পুরুষ--হস্তমস্তকাদি পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট একটা 

পিও-_ কুস্তকার যেরূপ পৃথিবী হইতে মৃৎপিগ নির্্াপ করে, তদ্রপ জল হইতে 

সমুৎপাদন করিয়া যুচ্ছি'ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপযুক্ত অবয়ব-সংযোজন! 

করিয়া সংপিগ্তিত (দ্ুলভা বাপন্ন ) করিয়াছিলেন ॥ ও॥ 

তমভ্যতপত্তস্তাভিতগ্রস্ত মুখং নিরভিগ্যত 'যথাণ্ডম, 

মুখাদ্বাগ বাচোহগ্রির্নামিকে নিরভিগ্ভেতাং নাঁসিকাভ্যাং প্রাণঃ 

প্রাণাদ্বায়ুরক্ষিণী নিরভিদ্যেত]ং অগ্গিভযধক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ 

কর্ণে। নিরভিদ্যেতাং কণাভ্যাং শ্রোন্রং শ্রোত্রা্দিশস্তঙউনিরভিগ্যত 

ত্বচো লোমানি লোমভা ওষধিবনম্পতযে! হুদয়ং নিরভিছ্যাত 

হদয়াদ্মনো মুনসশ্চন্দ্রম। শাভিপিরভিগ্যত নাগ্যা অপানোইপানা-. 
ম্মত্যুঃ শিশ্সং নিরাভ্ণত শিক্াস্ট্রেতো রেতদ আপঃ ॥ ৪॥ 

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১। 

* ওনক্তলা্থঠি | [স ঈশ্বর] তং (পুরুষবিধং পিওং) [লক্ষটীকৃত্য] অভ্যতপৎ 

(তদ্ধিবয়ে ধ্যানং--সকল্পং কৃতবান্) । অভিতণুস্ত তন্য পুরুষাকারপিওস্য ) যথা! 

অগ্ং (পক্ষিণঃ অগ্ডমিব) মুখং (মুখাকরিং ছিদ্রং) মিরভিগ্ভত (নিভিন্নম্ অভূৎ, 

মুখরন্ধ,ং অগ্রায়ত ইত্যর্ঘঃ)। এবং মৃথাৎ বাক্ (বাগিল্ত্িয়ং), বাচঃ অগিঃ 

স্বাগধিষ্ঠীতা)[ নিরভিগ্ভত ]) তথা, নাসিকে (স্রাণেন্ত্িযং) [নিৎভিস্তেতামূ] ; 

নাপিকাভ্যাং গ্রাণঃ (পঞ্চবভ]াস্বকঃ )) প্রাণাৎ বাছু ( তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা); 

' এৰং চ অধিষ্ঠানং, করণ, তদধিদ্েবতা চেতি ত্রয়ং ক্রমেণ নিভিন্নমিতিভাবঃ] | 

আক্ষ্ণী ( চক্ষুর্গৌলকে ) নিরভিষ্ভেতাং ; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ (ইন্িয়ং), চক্ষুষঃ 

আদিতঃ ( চক্ষুদে'বিতা )) তর্থা কর্ণ নিরভিদ্ভেতাম্ ) কর্ণাভ্যাং শ্রোক্রং 

(শ্রবণেঞ্িনং) শ্রোত্রাৎ দিশঃ ( কর্ণয়োদে বতাঃ)! নিরভিত্তস্ত ])[ অনস্তরং ] 

ত্বক নিরভিস্তত। ত্বচঃ লোমানি, লোমত্যঃ ওষধিৰনস্পতয়ঃ | নিরভিত্ধন্ব 1 

[ ততশ্চ ]হৃদয়ং 'অস্তঃকরণাধিষ্ঠানং) নিনিভিন্তত ? হদয়াৎ যনঃ (অন্তঃকরণং ), 

নসঃ চজরমাঃ (তদধিদেব্ত। ) [ নিপতিত ]; 'নাভিঃ নিরতিত্বত্ত ) নাষ্যাঃ 



২৬ এঁতরোয়াপনিষদ্। 

অপানঃ (পাম়ুনামকমিন্ত্রিযং), অপানাৎ মৃতঃ  (পাষ ধিদেবতা ) 

| নিরভিদ্তত |; শিশ্পং নিরভিগ্ভত ) শিশ্রাৎ রেতঃ (গুক্রং), রেতসঃ আপঃ 
( তদধিদেখত। বরুণঃ ) [ নিরভিথন্ত ]| [ইহ সর্বত্র অধিষ্ঠানং তদধিষ্টেয়- 

মিক্তিয়ং, তদধিদেবতাশ্চ ক্রমেণ সমজায়স্ত ইতি বিজেয়ম্ ]॥ ৪ ॥ 

.ইতি প্রথমথগুব্যাথ]া ॥ ১॥ 

মুলান্নুলাচ্গ। পু্ববোন্ ঈশ্বর * সেই পূর্ববস্থষ্ট পুরুষাকার 
পিগুকে লক্ষ্য করিয়! সংকল্প (চিন্তা) করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সংকল্পের 
ফলে, পক্ষীর ডিন্বর ম্যায় সেই পুরুষাকার পিগুটীর প্রথমে মুখ নিভিন্ন 
হইল, অর্থাৎ তাহার-মুখবিবর অভিব্যক্ত হইল । মুখের পর বাগিক্জরিয় 

এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্সি অভিব্ক্ত হইল। 

পরে নাসিকা-রন্ধঘয় প্রকাশ পাইল; নামিকার পর প্রাণ অর্থাৎ 
স্াণেন্দ্রিয় এবং প্রাণের পর তাহার অধিদেবতা বায়ু অভিব্যন্ত হইল। 
অনন্তর হুইটী চক্ষুর গোলক অভিবাক্ত হইল; তাহার পরটটক্ষুরিন্্রিয় ও 
তাহার অধিদেবত! আদিত্য প্রকাশ পাঁইল। অর্তঃপর দুইটা কর্ণবিবর 

ব্যক্ত হইল; কর্ণের পর শ্রবণেক্দ্িয় ও তাহার অধিদেবা দিক্সমূহ 
প্রকাশিত হইল। অনস্তর ত্বক অভিব্যস্ত হইল, এবং ত্বকের পর লোমু 
সমুহ (স্পর্শনেন্দ্িয়) ও তাহ। হইতে ওষধি ও বনস্পতিসকল উদ্ভিন্ন 
হইল । তাহার পর হৃদয় অভিব্যক্ত হইল,এবং তাহ! হইতে অস্তুঃকরণ মন 

ও মনের দেবতা চন্দ্র প্রকাশ পাইল। অনস্তর সমস্ত প্রাণের জাশ্রয়ভৃত 
নাভি নিষ্পন্ন হইল; নাতির পর অপান (পায়ু--মলঘ্বার) ও তদধিদেবতা 

মৃত্যু অভিব্যক্ত হইল। তাহার পর শিশ্ন প্রকাশ গাইল; শিশ্সের পর 

রেতৃঃ অর্থাৎ শুক্রসমন্থিত ইন্দ্রিয় ও তাহার অধিদেবতা অপ । জল) 
আবিভূ্ত হইল || 

রর ইতি প্রথম খগ্ডানুবাদ ॥ ১॥ 

স্াক্ষীতভাত্যযক্স। তং পিওং পুরুষবিধমুদ্ধি অত্যতপৎ। 
তদতিধ্যানং স্বয়ং কৃতবামিত্যর্থঃ, “্যস্ক জানময়ং তপঃ” ইত্যাদিক্লতেঃ। 
তন্তাতিতপ্তত্ত ঈশ্বরসন্বয্লেদ তপসাতিতগুগ্ত পিগুস্য মুখং মিরডিদত 
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মুখাকারং শুধিরমজায়ত ; যথা পক্ষিণোইগং নির্ভিগ্যতে, এবম্। ত্মাচ্চ 

নির্ভিন্নানুখাৎ বাক করণমিন্ড্িয়ং নিরবর্তত ;) তদধিষ্ঠাত অগ্রিঃ, ততে। বাচঃ, 

( লোকপালঃ। তথ! নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্ | নাসিকাত্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্ায়,ঃ) 

ইতি সর্বত্রাধিষ্ঠানং করণং দেবত! চ ব্রয়ং ক্রমেণ নির্ভিন্নমিতি | অক্ষিণী, 

 কণোৌ: ত্বক, জদয়ম্ অস্তঃগরণাধিষ্ঠানমূ. মনঃ অন্তঃকরণম্ ; নাভিঃ সর্বপ্রাণ- 
বন্ধনস্থানম্, অপানসংযুক্তত্বাদপ্ন ইতি পাধি ক্জরিয়মুচ্যতে; তথ্মাৎ তস্যাধিষ্ঠাত্রী 

দেবতা মু্যুঃ | যথান্যত) থা শিশ্ংনিরভিগ্যত প্রজননেত্িযস্থানম্। ইল্জিয়ং 
'বুতঃ রেতোবিসর্গীর্থত্বাৎ সহ রেতসোচাতে। রেতস আপ ইতি ॥৪॥ 

ইতি প্রথমখণ্ডভায্যম্ ॥ ১॥ 

ভাম্ম্যানুাঁচগ | পরমেশ্বর সেই পুরুষাকরি পিকে লক্ষ্য করিয়া 

তগন্য! করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তদ্ধিষয়ে ধ্যান (সংকল্প: করিয়াছিলেন। এখানে 

“তপন্তা অর্থ-_সংকল্প ( ধ্যান); কারণ, অন্য শ্রুতিতে আছে-_'জ্ঞানই ষাছা'র 
তপস্তাঃ ইত্যার্দি। সেই পিগুটী অভিতপ্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের. সংকরাত্মক 

ধ্যানের বিষর্ধীভূত হইলে, পর। তাহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ মুখাকার 
গর্ত উৎপন্ন হইল; *ক্ষীর অও যেরূপ নির্ভিম্ন হয়, ঠিক সেইরূপ ৷ 

সেই অভিব্যক্ত মুখ্ধবিবর ইইতে বাক্_করণ বাগিজ্দিয় এবং সেই 
ইন্জিয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক অগ্নি প্রকাশ পাইল; সেই বাগিক্্িয 

" হইতে অভিব্যক্ত অগ্নিই এখানে লোকপাল। সেইরূপ নাসিকারন্ধ বয় 
নির্ভিষ্ন হইল) নাসিকা হইতে প্রীণ (দ্ৰাণেঞ্জিয়?, এবং লোকপাল বায়ু, 
গ্রকাশ পাইল। এখানে সর্বপ্ই প্রথমে অধিষ্ঠান ( ইন্দ্িয়গোলক ), 

পরে উন্ত্িয়। এবং তাহ!র গরু অধিষ্ঠান্তী দেবতা, এই তিনটার ক্রমিক 

আবির্ভীব বুঝতে হইউবে। অক্ষিছবয়, কর্ণঘয়* ত্বক, | ইহার ইন্দিয়স্থান-_ 

গোলক ; হৃদয় অ:করণের আশ্রয়স্থান ; মন হইতেছে অন্থঃকরণ। নাতি 
হইতেছে সমস্ত প্রাণের আশ্রয় স্থান। 'অপান' অর্থ 'পাযু” ইন্িয় ) কারণ, 
অপানবামুর সঠিত উহার সম্বন্ধ রহিয়াছে ; অপান হইতেই উহার অধিদেবতা 
মৃত্যু [ %কটিত হইল ]। ন্তাঠস্থানের স্যার ক্রমে শিসও নির্ভনন হইল; 
শিশ্ন অর্থ জননেক্ত্িয়স্থান “রেতঃ' অর্থ শিশ্লের ইন্্িয়। রেতঃ ত্যাগ করাই 

উহা উদ্দেশ্য; এইজন্ভ €রেতঃ একে উহার উল্লেখ করাওহইধীছে। সেই 

যেত ইন্জিয় হইতে অপ. অর্থাৎ অস্সিদবেবত] জল হইল ॥ ৪॥ 
| ইতি গ্রথমখণ্ডের ভাষ্যাঙ্্বাদ ॥১। 



দ্বিতীম্ঃ খ শু2। 

তা এতা দেবতাঃ স্ষ্ট অন্মিন্ মহতার্ণবে প্রাপতংস্তমশ- 
নায়া-পিপাপাভ্যামন্তবার্জৎ ত| এনমক্রবন্নায়তনং নঃ গ্রজানীহি, 
যন্মন্ প্রতিষ্ঠিত অন্নমদামেতি 1৫831 

সন্পলাঞ্টি। তাঃ ( পূর্বোক্তাঃ, লোকপালরপেণ ) স্ষ্টাঃ এতাঃ 
( অগ্নিগ্রভৃতয়ঃ) দ্রেবতাঃ অন্মিন্ মহতি (ছুষ্পারে) অর্ণৰে ( সংসার- 
সাগরে ) প্রাপতন্ (পতিতবত্যঃ)। তং (প্রথমোৎপন্নং পিং) অশনায়া- 
পিপাসাভ্যাম্ অন্ববার্ৎণ ক্ষুধা-পিপাসাত্যাং সংযোজিতবান্ ) [পরমেশ্বরঃ]। 
তাঃ ( অগ্র্যাদয়ো দেবতাঃ) এনং (পরমকারণং পরমেশ্বরমূ ) অক্রনন্ 
( কথিতবত্যঃ )--নঃ (অস্মত্যং) আয়তনং ( আশ্রয়স্থানং ), গ্রজানীহি 
(বিধেছি )) [ বয়ং ] বন্মিন্ (আয়তনে ) প্রতিঠিতাঃ ( অবস্থিতা: সত্য: ) 
অন্পং (ভোগ্যং) অদাস (জক্ষয়াম) ইতি' 10১8 ধ 

সুলান্যুলাচে। সেই এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরমেশ্বরকর্তৃ 
শ্যষ্ট হইয়! মহার্ণবে অর্থাৎ অপার পংসার-সাগরে নিপতিত হইল । 
তখন পরমেশ্বর তাহাদিগকে ক্ষুধা ও পিপাসার সহিত সংযোজিত 
করিলেন, অর্থাৎ স্থষ্টির পর তাহাদের ক্ষুধা তৃষ উপস্থিত হইল। 
ক্ষুধা পিপাসাসমন্থিত সেই দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিলেন-_.আপানি 
আমাদের জন্য উপযুক্ত' আাশ্রয়স্থান নির্মাণ করুণ, 'ষে খানে অবস্থান 
করিয়! আমরা অন্ন তক্ষণ কুরিতে সমর্থ হইতে পারি ৯ভি ॥৫॥১। 

স্পাহ্ল্লভাম্বন্ন.। তা এতা অগ্র্যাদয়ো দেবতা লোকপালত্বেন 
সন্কয়। হৃষ্টা ঈশ্বরেণ,, অন্মিন্ সংসারার্ণবে সংসারসমুদ্রে মহতি অনিগ্তা- 
কামকর্মপ্রভব- ঃখোদকে তীব্ররোগঞ্ররাম ত্যুমহাগ্রাহে অনাদাবনস্তে অপারে 
নিরালন্বে বিষয়েক্্রিয়জনিত-ন্ুখলবলক্ষণবিশ্রামে পঞ্চেন্তরয়ার্থতৃূণ মারুত- 
বিক্ষোভোখিতানর্থশত-মহোন্মোঁ মহারৌরবাদ্যনেকনিরয়গত-হাহেত্য'দি- 
কৃজিতাক্রোণর্পোভুতমহারবে. সত্যার্জব-দানদয়া হিংসাশমদমধৃত্যাদ্যাত্বগুণ- 
পাথেয়পূর্ণ-জানোড়্পে সৎসঙগ-সর্ববতযাগ্মার্গে ঘোক্ষতীরে এতক্সিন্মহত্যর্ণবৈ 
প্রাপজন্ পতিত্বতাঃ (৯ « 
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তন্যাদগ্যাদদেব তাঁপ্যয়লক্ষপাপি যা গতির্ব্যাখ্যাত। জ্ঞান-কর্্মসমুচ্চয়া হুষ্ঠান- 
ফলভুতা, সাপি নালং সংসারছুঃখোপশমায়েত্যযং বিবঙ্ষিতোহর্থোহত্র । যত 

এবম্, তন্মাদেবং বিদিত্বা, পরং ব্রহ্ম, আত্মা আত্মনঃ সর্বভূতানাঞ্চ, যো$বঙ্ষ্যমাণ- 
বিশেষণঃ প্রন্কৃতশ্চ জগছুৎপত্তিস্থিতিসংহারহেতুতেন, স সর্বসংসারছুঃখো- 
পশমনায় বেদিতব্যঃ। তদ্মাৎ “এষ পন্থা এতৎ কর্্মৈতদ্ব। দ্বৈতৎ সত্যম” যদেতৎ 

পরব্রহ্গাত্বজ্ঞানম্, “নান্যঃ পন্থা*বিদ্ততেইয়নায়” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। ২ 

তংস্থান-করণ দেবতোৎপত্তিবীজভৃতং পুরুষং প্রথমোৎ্পাঁদিতং পিগুমাত্বান- 

মশনায়াপিপাসাভ্যাম্ অন্বণার্জৎ অন্ুগমিতবান্ সংযোজিতবানিতার্থঃ। তত্য 

কারণভুতস্য অশনায়াদিদোষবস্াৎ ততৎকাধ্যভূতানাম্রপি দেবতানামশনা য়ার্দি- 
মত্মূ । তাঃ ততঃ অশনায়াপিপাপাভ্যাং পীভ্যমানা এনং পিতামহং অষ্টারম্ 

অক্রবন্ উক্তবত্যঃ। আয়তনম্ অধিষ্ঠানং নঃ অন্মত্যং প্রজানীহি বিধৎদ্ব; 

ষদ্মিশ্নায়তনে প্রতিষ্ঠিতাঃ সমর্থাঃ সত্যঃ অন্নম অদাম ভক্ষয়াম ইতি ॥ ৫0১॥ 

ভান্বগন্যুলাদ। সেই,এই অগ্নিগ্রভূতি দেবত'” "রমেশ্বর বাহাদিগকে 
লোকপাল করিব অভিগ্রায়ে স্থাষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই সংসার- 

রূপ মহাসাগরে-_অবিস্তা ও অমূলক কাম-কন্ম-সমুখিত ছুঃখরাশি যাহার 

জলগ্রবছ, ভীষণ ব্যাধি ও জর। মরণ যাহার গ্রাহ (জলচর হিংঅ জন্ত),যাহার 

আদি, অস্ত বা খার নাই, বিষয়েন্দ্রিয়সন্বন্ধজনিত ক্ষুদ্র স্ুখই যেখানে বিশ্রাম 

স্থান, শবল্পর্শাদি বিষয়ে শ্রোত্রাদি পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণারপ প্রবল 
বায়ুর সম্তাড়নে সমুস্ভূত শত শত অনর্থরাশি যাহার তরঙ্গমালা) মহারৌরব 

প্রভৃতি নরকগত প্রাণিগণের হাহাকার ও ক্রন্দনার্দি ধ্বনিই যাহার মহা- 

নির্ধে।ষ, সত্য, সরলতা, দাম, দয়!, অহিংসা, শম+ দম ও ধৃতি প্রভৃতি আত্মগুণ- 

রূপ পাথেয়পূর্ণ জ্ঞান যাহারু ভেলা অর্থাৎ পারগমনের উপায়, সাধুসঙ্গ ও 

সর্বদ্থ-ত্যাগই যাহা পার হইবার প্রকট পথ, এবং মুক্তি যাহার তীর ব! শেষ, 

সেই নিরালম্ব মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সংসারে আস হইয়া 

ছিল। ১ 

অতএব, এখানে এইরূপ অর্থই শ্রতির অভিপ্রেত বলিয়! গ্রতীত হইতেছে 
যে পূর্বে যে; জান ও কর্মের সহানুষ্ঠানের কলে অগ্রিপ্রতৃততি দেধিতাতে অপ্যয় 

বা লয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে, জহাও প্রন্কতগক্ষে সংসার-হুঃখ-প্রশমমের 
উপায় নহে। যেহেতু জান ও কর্মের একত্র অনুষ্ঠানের ফল এই প্রকার, 
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সেই হেতুই বথোক্ত প্রকারে ব্র্ষস্বরূপ অবগত হইয়া, নিজের এবং সমস্ত 
ভুত্রে যে আত্মা, যাহার পরিচয় বা লক্ষণ পরে বল! হইবে, এবং এখানেও 

অগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের কারণরূপে যাহার বিষয় বলতে 
আরম্ভ কর! হইয়াছে, সর্বহুঃখগ্রশমনের নিমিত্ত তাহাকেই জানিতে হইবে । 
অতএব ইহাই প্রকৃত পথ, ইহাই কর্ম, ইহাই ব্রঙ্গ, এবং ইহাই সত্য” বাহ! 

এই শ্রতিতে ব্ন্ধাত্ম-জ্ঞান বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে, [ তাহাই ছঃধনিব্বাত্তর 

যথার্থ উপায় ]। 'মন্ত্রেতে আছে_-মোক্ষধামে যাইবার আর দ্বিতীয় 
পথ নাই । ২ 

যথোক্ত স্থান (ইন্ত্রিয়-গোলক ), ইঞ্জ্রিয় ও দেবতাগণের উৎপত্তিনিদাঁন 

সেই প্রথমোৎপা্িত পিগাঁকার পুরুষকে তিনি অশনায়৷ (ক্ষুধা) ও পিপাস৷ 

দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সংযোজিত করিয়াছিপেন | কারণস্বরপ'সেই পিগে 

অশ'য়াদি দোষ বিগ্কমান থাকায় তৎকার্ধ্য (সেই পিও হইতে উৎপন্ন) দেবতা 

গণেরও অশনায়াদি দোষ উপস্থিত হইয়াছিস | গ্লেই দেবতাগণ' অশনায়া ও 
পিপান; দ্বারা গ্রপীড়িত হইয়া নিজের অষ্টা পিতামহকে, বলিয়াছিলেন যে, 
আমাদের নিমিত্ত সেইরূপ আরতন অর্থাৎ অবস্থানের যোগ্য স্থান বিধান 

করুন, যে স্থানে অধিষ্ঠান করিয়া আমরা শক্তিলাভ করত অন্ন ভক্ষণ 

করিব ॥ ৫ ॥ ১।॥ 

তান্ডো গামানয়ৎ 71 অক্রবন্ ন বৈ নোইয়মলমিতি। 
তাত্যোহশ্বমানয়ৎ তা অক্রবন্ ন বৈ নোহয়মলমিতি ॥৬|।২| 

ক্সতার্থ2। [ এবমুক ঈশ্বরঃ ] তাত্যঃ ( দেবতাত্যঃ) গাম্ আনয়ং 
( গবাক্কতিং পিঙুং দর্শি্তবান্) | তাঃ (দেবতাঃ) অক্রবন্ ( উজ্তবত্যঃ)। 

অয়ং(ত্বয়া আনীতঃ গবারূতিঃ পিওঃ) নঃ (অর্থভ্যং) ন বৈ (নৈব) অলং 

(ভোগায় পর্ম্যাণ্;)ইতি | [ অনন্তরং ] তাভাঃ অশ্বং ( অশ্বাকৃতিং পিং) 
আনয়ৎ); তাঃ (দেবতাঃ) ( পুনঃ] অক্রবন্--অয়ং নঃ. ( অন্মভ্যং ) ন 
বৈ অলম্ ইতি ॥ ৬ ॥ ২। 

মুলান্ফুবাদ। [ দেবতাগণের প্রার্থনা শ্রবণের পর, ঈশ্বর] 
তাহাদেরজগ্ত গোর আকৃতিবিশিষ্ট একুটী পিগড আনয়ন করিলেন; [তাহ। 
দেখির! ] দেবতার! বলিলেন/ এটী আমাদের পক্ষে পর্ম্যাপ্ত [ ভোগোপ*' 
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যুক্ত ] নহে। অনন্তর তাহাদের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন ) তদ্দর্শনে 
দেবতাগণ বলিলেন-_-ইহাও আমাদের পক্ষে যথেন্ট নহে॥ ৬॥ ২॥ 

স্পাক্কন্বভান্যত্ন.। এবমুক্ত ঈশ্বরঃ তাভ্যো দেবতাভ্যো গাং 
গবাঞ্তিবিশিষ্টং পিং তাভ্য এবাস্তযঃ পুর্ব পিগুং সমুদ্ধ,ত্য মৃচ্ছ রত 
আনয়ৎ দর্শিতবান্ । তাঃ পুনর্গবাককতিং দৃ্| অক্রবন্ -ন বৈ নঃ 
অন্মদর্থমু অধিষ্ঠায় অনমত্ ময় পিওঃ,অলমূ ন বৈ” অলং পর্য্যাপ্তঃ। অত্তং নং 
যোগ্য ইত্যর্ঘঃ। গবি প্রত্যাধ্যাতে ততৈব তাভাঃ অশ্বমানয়ং। তা অক্রবন্__ 
ন টৈ নোইয়মলমিতি, পুর্ব ॥ ৬ ॥ ২॥ | 

ভডাম্যান্ুন্লাঙ্গ। দেবতাগণ এইরূপ বগলে পর, ইঈশ্বর সেই 
দেবতাগণের নিমিত্ত একটী গো-গোর মত আক্কৃতিসম্পন্ দেহ-পিগু' 
পূর্বের সায় জল হইতেই উদ্ধ,ত করিয়া এবং সংবর্ধিত করিয়া আন£ন 
করিলেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখাইলেন। তাহার! সেই গবাক্কৃতি 
পিওটী দর্শন করিয়া বলিল_-এই, গথাক্কতি পিওটী আমাদের উদ্দেশ সিদ্ধ 
করিতে অর্থাৎ আমদের ক্ষুধা নিবৃত্বির জন্য অগ্ন ভক্ষণ কাঁরতে সমর্থ নহে। 
এইরূপে গোপিগুটী প্রত্যাখ্যান করিলে পর, ঈশ্বর পুনশ্চ তাহাদের 
জন্ত পূর্বববৎ অশ্ব আনয়ন করিলেন। ততর্শনে দেবগণ বলিলেন, না, ইহাঁও 
আমাদের জন্য অল্প ভক্ষণ করিতে পর্যাপ্ত নহে ॥৬॥২। 

তাভ্যঃ পুরুষমানয় তা৷ অক্রবন্ হথ কৃতং বতেতি পুরুষো বাব 
গকৃতমূ। তা অব্রবীদ্যথায়তনং প্রবিশতেতি ৭1৩ । 
আসল্পলার্থ্ি। [ এবং প্রত্যাথ্যানানস্তরম্ ঈশ্বরঃ ] তাত্যঃ (দেবতাতাঃ ) 

পুর্ব] পুরুষষূ আনয়ৎ। [তং দৃষ্ট1] তাঁঃ (দ্বেবতাঃ ) অক্রবন্__ 
থক্কতং (শোভনম্ ইদমধিষ্ঠানং ক্ৃতম্), বত (হর্ষে) ইতি) [তক্গাৎ 
ছেতোঃ ] পুরুষঃ বাব (এব) স্থুতং (পুণ্যকর্হেতুত্বাপুণ্যাত্মকম্)। 
[ অনস্তরম, ঈশ্বরঃ ] তাঃ (দেবতাঃ ) অব্রবী- বধায়তনং (হস্ত গ্বকর্ণযোগাং 
যদায়তনং) তৎ) প্রবিশত [যুয়মূ ] ইতি ।৭1৩8 

সুতান্যু্বাদ। অনন্তর, উশ্বর সেই দেবতাগণের উদ্দেশে 
একটা পুরুষাকৃতি পিণড ( দেহ) আনয়ন করিলেন; তাহা দেখিয়া 
দেবতাগণ জাহলাদ সহকারে বলিলেন, সথ কঁত-_ন্ুন্দর অধিষ্ঠান কর! 

€ 
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হইয়াছে; সতকর্্ম-সাধনের নিদান বলিয়া! পুরুষই যথার্থ স্কৃত। 

অতঃপর ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন--তোমর] নিজ নিজ কশ্মোপযোগী 

অধিষ্ঠানে | স্থানে ) প্রবেশ কর ॥৭॥৩॥ 

প্ণান্ঞ্রভ্ভাজ্যন্ম,। স্কপ্রত্যাখ্যানে তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ স্বযোনি- 

ভূত । তাঃ স্বযোনিং পুরুবং দৃষ্ট1 অধিক্নাঃ সত্যঃ সু কৃতং শোতনং কৃতমূ 

ইদমধিষ্ঠানং বত ইত্যক্রবন্* তন্মাৎ পুরুষে বাব পুরুষ এব সুকৃতমূ, সর্ব- 

পৃণ্যকর্ণহেতৃত্বাৎ ' থয়ং বা স্বেনৈবাত্মনা স্বমায়াতিঃ রুততবাৎ সুক্ৃতিতুাচ্যতে। 
তা' দেবতাঃ ঈশ্বরোতত্রবীৎ_ ইষ্মাসামিদমধিষ্ঠানমিতি মত্বা_সর্বে হি 
স্বযোনিনু রমস্তে; অতঃ বথায়তনং যস্ত যৎ বদনাদিক্রিয়াযোগ্যমায়তনমূ, 

তং প্রবিশতেতি ॥৭।৩| 

ভ্াম্ান্ুন্বাদে । গে অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রত্যাধ্যাত হইলে পর, 
পরমেশ্বর তাহাদের জন্য বিরাট্ পুরুষের সজাতীয় পুরুষমূত্তি আনয়ন করিলেন । 
তখন দ্বেবতাগণ আপনাদের উৎপত্িনিদান .(বিরাটপুরুষের সজাতীয়) 
পুরুষদেহ দর্শন করিয়া বিষাদ পরিত্যাগপুর্ববক অহ্্লাদ সহকারে বলিলেন -_ 
“নুককত অর্থাৎ আমাদের জন্য এচী উত্তমূ অধিষ্ঠান ( আশ্রয়স্থান ) করি- 
রাছেন। দেবতাগণ পুরুষ-দেহকে লক্ষ্য করিয়। 'স্ুকৃত' শব্ধ প্রয়োগ করায়, 

এখনও পুরুষই যথার্থ 'মুরুত, পদবাচ্য ; কারণ, পুরুষই সমস্ত পুণ্য কর্ণ, 

সম্পাদনের নিদান) অথবা, পরমেশ্বর শ্বয়ংই অপরের সাহায্য না লইয়া 'নিজ 

মায়াশকিএভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন, বলিয়৷ পুরুষকে সুরত বলা 
হইয়াছে (১) । সাধারণতঃ সকলেই স্বকারণে ব৷ শ্বজাতীয় বস্ততে সন্তষ্ট হইয়। 

থাকে; অতএব উক্ত অধিষ্ঠানটী দেবতাগণের অভিমত হইয়াছে, বুঝিতে 
পারিয় পরমেশ্বর ৫দত্বতাগণকে বলিলেন__ ইহা যেহেতু €তামাদদের মনঃপৃত 

হইয়াছে; সেই হেতু তোমর! যথার়তনে অথাৎ তোমাদের মধ্যে যাহার 
যেটা শক্োচ্চার “প্রভৃতি নিজ নিজ কর্্মযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, 

গে তাহার মধ্যে প্রবেশ কর 1৭0৩1 

0০) ভাংপর্য/ প্রথমে । ও তা এই উতযগণের যোগে “হত” শব নিষ্পয় করিয়া, 
নাল হট, উল, 'কত'-_নির্দিত-উতমরণে নির্দিত, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে! এখন 
“য় ও পুত, শবোর যোগে 'নৃককত। পদটী নিষ্পন্ন কিয়! অর্থ বলিতেছেন যে, পরমেখর "্বয়ংই 
এই পুরুষদেহ নির্দাণ করিয়াছেন; , অপর কাহারো লাহাধ্য গ্রহ করেন নাই; এই কারণে 
ইহা! 'হুক্কত* শফ্ধাচা। এখানে পৃযোধয়াদির সভায় “ছবরং' শব স্বানে 'হ। হইয়াছে। 
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অগির্বাগভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণে তৃত্বা নাসিকে 

প্রাৰিশদাদিতাশ্চ্ষুরভূত্বাক্ষিণী গ্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণো 
প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতযো লোমানি ভূত্বা! ত্বচং গ্রাবিশংশ্চন্দ্রমা 

মনো তৃত্বা ছদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানে। তূত্ব' নাভিং প্রাবিশ- 

দাঁপে৷ রেতো তৃত্বা শিশ্ং প্াবিশন্ ॥৮॥,৪ | 
ভনক্ভলাহটি। [ এবমীশ্বরাঁজালাভানত্তরম্ ] অগ্নিঃ ( বাগভিমানিনী 

দেবত৷ ) বাক্ ভূত্বা ( বাগিক্জ্িয়মাশ্রিত্য ) মুখং (ম্বগোলকং) প্রাবিশৎ 

( প্রবিষ্টঃ)7 তথ বায়ুঃ প্রাণঃ তৃত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ) আদিতাঃ চক্ষুঃ ভৃত্বা 
অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকন্বয়ং) প্রাবিশৎ? দিশঃ ; দিগ্-দেবতাঃ) োত্রং তৃত্বা 

কর্ণো প্রাবিশন্) ওবধি-বনম্পতয়ঃ লোমানি তৃত্বা ত্বচং প্রাবিশন্ ১ চন্দ্রমাঃ 

(চন্্রঃ) মনঃ তৃত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ ; মৃত্যুঃ ( যমঃ) অপানঃ তৃত্বা নাভিং 

গ্রাবিশৎ ) আপঃ রেতঃ তূত্া শিশসংগ্াবিশন্। [ অর ইন্জিয়ৈধিন! দেবতা- 
নামনবস্থিতেঃ, ইন্িযাণাং ' দবতাভিবিনা পার্ধ্যকরণাম্থপপত্তেঃ দেবতে- 
ন্রিয়য়োঃ সহোল্পেখো ভ্রষ্টবাঃ ] গাও 

মুতনান্ুু্লালে। পরমেশ্বরের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, 

*»বাগিন্দ্রিয়ের অধিদেবতা অগ্নি মুখে প্রবেশ করিলেন, স্ত্রাণেক্দ্িয়ের 

দেবত। বায়ু প্রাণরূপে অর্থাৎ ভ্রাণেন্দ্রিয়মহযোগে নাসিক! দ্বয়ে প্রবেশ 
করিলেন; চক্ষুর দেবতা আঁদত্য অক্ষরন্ধে, প্রাবিষ হইলেন; 

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্সমূহ কণ্ণছয়ে প্রবেশ করিলেন; ত্বগিন্দ্িয়ের 

দেবত! ওষধি ও বনস্পতিসমূহ ত্বকের মধ্যে * প্রবেশ করিল; মনের 
দেবতা চন্দ্র হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেন); অপান-দেব্ত। মৃত্যু নাভিতে 

প্রবেশ করিলেন; উপস্ের দেবতা রেতঃসহযোগে *শিশ্পমধ্যে প্রবিষ্ট 

হইলেন ।৮1৪। 

স্পাক্ত জ্ভাআ্যন্ম,। তথাত্বিত্যন্ুজ্ঞাং গ্রতিলভ্য ঈশ্বরপ্ত নগর্ধ্যামিব 
বলাধিকতাদয়ঃ, অগ্নিঃ বাগভিমানী বাগেব ভূত্বা ম্বং যোনিং মুখ$ প্রাবিশৎ। 
তথোক্ার্থমন্তৎ। বাযুনসিকে, আদিত্যোইক্গিপ, দিশঃ কণো* ওষবিবনস্পতয়ঃ 
ত্বচম্, চক্রম। হদয়ম্, মৃত্যুঃ মাভিম্, আপঃ শিক্নং প্রীবিশন্। ৮৪৭ | 

ভাম্যান্ুত্বাদ । এইয়পে পরম্ণেযের অনুমতি গা হইয়া, রাঁজ- 
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পুরুবগণ যেরূপ রাজাজ্ঞায় নগরমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ অন্নি--বাগিক্জিয়ের 

দেবতা বাকৃস্বরূপ হইয়া, অর্থাৎ বাগিক্ত্রিয়ের সহিত যিলিত হইয়] স্বকারণ 
মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন। অন্টান্ত অংশের অর্থও এই প্রকারই। বানু 
নাসিকা বন্ধ য়ে, আদিত্য অক্ষিরন্ধে, ; দিকৃসমূহ উভয় কর্ণে) ওষধি ও 
বনষ্পতিসমূহ ত্বকে, চন্দ্র হাদয়ে, মৃত্যু নাভিতে, এবং অপ দেবতা শিশ্রে প্রবেশ 
করিলেন ॥৮18। 

তমশনায়াখ্পিপাসে অক্রতামাবাভামভি প্রজানীহীতি । সতে 

অব্রবীদেতাম্থেব বাং দেবতা স্বভজা ম্েতাসথ ভাগিম্ভে করোমীতি। 
তম্মাদ্যস্তৈ কস্তে ছ দেবতায়ৈ হৃবিগৃহাতে ভাগিন্তাবেবাস্তাম-: 
শনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৯॥ ৫ ॥ 

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ | ২।। 
ল্পলাহি। [এবং দ্েবতান্থ লব্ধাধিষ্ঠানান্ু সতীষু) অশনায়া- 

পিপাসে তং (ঈশ্বরমূ ) অব্রতাম্ ( উক্কুবঞ্ো )-.আঁবাত্যাং 'অভিপ্রজানীহি 

( আবয়োরবিষ্ঠানং চিন্তয় ) ইতি। [এবমুক্ত ঈর্বরঃ ] তে ( অশনায়া 
পিপাসে ) অব্রবীৎ- এতান্ু ( অগ্রিপ্রভৃতিযু) দেবতাস্থ এব বাং (যুবাং) 
আতজামি ( বৃতিব্যবনথয়া অনুগৃহামি )) এতান্ু এব ভাগিন্টো৷ ( এতানু মধ্যে 
যন্যা দ্েবতায়া যো হুবি9াগঃ স্াৎ। তগ্য'ঃ তেনৈব ভাগেন. যুবামপি ভাগবতে। 

করোমি ; ন পুনযু'বয়োঃ পৃথগ্ভাগং বিদধামি ইতি ভাবঃ) ইতি। তন্মাৎ 

(হেতোঃ) যট্যৈ কত্তৈ চ দেবতায়ৈ হবিঃ (চরুপুরোডাসাদিকং) গৃহতে 
(অর্গাতে), অন্াং (তস্য।ং দেবতায়াং) অশনায়া-পিপাসে ভাগিন্ে৷ (তাগবত্যো) 
এব ভবতঃ, (ন পুন? পৃথগ্ভাগমর্থতঃ ) ইত্যর্থ:॥৯া৫। 

মুলা-্ুব্বাল। অতঃপর অশনায়! (ক্ষুধা) ও পিপাসা পর-. 
মেশ্বরকে বল্গিল*- আমাদের জন্ভও অধিষ্ঠান চিন্তা করুন। [ তছুত্বরে 
পরমেশ্বর ] তাহাদিগকে বলিলেন_ তোমাদিগকে এই অগ্নিপ্রভূতি 
দেবতার মধ্যেই ভাগযুক্ত করিতেছি_ ইহাদের মধ্যে যে দেবতার জগ 
ষে ভাগ ধরনির্র্বাপিত হইবে, তোমরাও সেই দেবতার সেই ভাগে 
অধিকারী হইবে; [তোমাদের জন্য, আর পৃথক্ ভাগ বিধানের আবশ্যক 
নাই ]। এই কারণেই, ধে কোন দেবতার উদ্দেশ্টে যে ভাগ অপিত 
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হইয়! থাকে, অশনায়া-পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই গ্রহণ 

করিয়া থাকে ॥৯॥৫। 
ইতি,দ্বিতীয়খণ্ুব্যা খ্যা ॥২॥ 

স্পাঁচরল্ ভা ম্্যক্ম_। এবং লক্বাধিষ্ঠানীস্থ দেবতান্থু নিরধিষ্ঠানে সত্যে 
অশনায় পিপাঁসে তমীশ্বরমন্রতাম্ উক্তবত্যোৌ--আবাভ্যামধিষ্টানমূ অভি- 
প্রজানীহি চিন্তয় বিধৎস্বেত্যর্থঃ« স ঈশ্বর এবমূত্কঃ তে অশনায়া-পিপাসে 

অব্রবীৎ, নহি যুবযোর্ভাবরূপত্বাৎ 'চেতনাবধ্ত্বনাশ্রিত্য মন্্াতৃত্বং সম্ভবতি। 

তম্মাৎ এতাস্বেবাগ্যাগ্তান্থ বাং যুবাং দেবতাসু অধ্যাত্মাধিদেবতাস্থ আভজামি 

বৃত্তিসংবিভাগেনাগ্রগৃহ্ছামি । এতান্থু ভাগিন্ঠো যদ্দোবতে যা যো ভাগঃ হবিরাদি- 

লক্ষণঃ স্যাৎ, তত্যান্তেনৈব ভাগেন ভাগিন্তৌ ভাগবত) বাং করোমী।ত। 

কষ্যাদানীশ্বর এবং ব্যদধাৎ যণ্মাৎ, তন্া্িদানীমপি যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ 

দেবতায়া অর্থায় হবিগৃ্যিতে চরু-পুরোভাশাদিলক্ষণমূ, ভাগিন্যৌ এব 
ভাগবত্যাবেব 'অস্তাং দেবতায়াম অশনায়া-পিপাসে ভবতঃ ॥ ৯॥ ৫ ॥ 

, হতি*দিতীয়খও্-ভাধ্যম্॥ 

ভাম্থযান্ুব্বাদগ । এইপ্রকারে অগ্রিপ্রভৃতি দেবতা অধিষ্ঠান লাভ 

করিলে পর। অশনায়। ( হ্কুধ। ) ও'পপাসা নিরধিষ্ঠান থাকিয়া অর্থাৎ শ্বতন্ত্র 

কোন আশ্রয় স্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই পরমেশ্বরকে বলিল-_- 

*আমাদের জন্য অধিষ্ঠান ( ভোগস্থান ) চিন্তা করুন- বিধান করুন। সেই 

পরমেশ্বর এইপ্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন_ তোমর। বখন 

গণার্র স্তায় পরাশ্রিত সৎ-পদার্থ, তখন অপর কোনও চেতন পদার্থকে 

আশ্রয় ন। করিয়া অন্নতোগ কর তোমাদের সম্ভবপর হইবে না; অতএব 

অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভা বাপন্ন উক্ত অগ্নিগ্রভৃতি দেবতাঁতেই বৃততি-ব্যবস্থা 

করিয়। তোমা দ্গকে বৃত্তিষ্ঠাগী করিতেছি? অর্থাৎ অন্ুগৃহাত করিতেছি ; 

উক্ত দ্বেবতাগণের মধ্যেই তোমাদ্দিকে ভাগী . অংশী৯ করিতেছি, অর্থাৎ 

যে দেবতার উদ্দেস্তে চরুপুরোভাশ প্রভৃতি যে হুবিরভাগ কঁ্সিত হইবে, সেই 

দেবতার সেই ভাগ ঘারাই ,তোমাদিগকে ভাগসম্পন্ন করিতেছি। যেহেতু 

পরমেশ্বর কৃষ্টি প্রারস্তে এই+প ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন, সেই হেতুই এখনও, যে 

কোন দেবতার উদ্দেশ্তে চর ও পুরোডাশ গ্রভৃতি হবিঃ গৃহীত হয়, অশনারা 

পিপাসাও সেই দেবতার সেই ভাগই্গ্রহণ করিয়া থাকে |৯॥ ৫॥ 

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের ভাস্াঙুবাদ।২। 



তৃতীম্ঃ খ শুঃ। 

নম ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চানননেভাঃ স্থজ 

ইতি ॥১ ॥১॥ 
শক্পলা্থও | সঃ (পরমেশ্বরঃ) [পুনরপি] ঈক্ষণত (চিন্তয়ামাস)-_ইমে 

€লাঁকাঃ [ অস্তঃপ্রভৃতয়ঃ) চ (লাকপানাঃ ( অগ্রিপ্রভৃতয়ঃ) চ[ ময় স্থষ্টাঃ] 

কু। এভ্যঃ লোকপালেভ।ঃ) অন্নং€ ভোগ্যং) স্থজৈ (স্থাজে) [ অহম্ ] 

ইতি ॥১০1১। 

স্ুলান্যুলাদ।* সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ চিন্তাকরিলেন যে, আমি 
এই সমুদয় লোক ও লোকপাল স্থ্টি করিয়াছি ; এখন ইহাদের জন্য 
অন্ন ( ভোগ্য ) স্থপতি করিব ॥১০॥১। 

স্পাহু ভাম্মযদ্ম.। স এবমীশ্বর ঈক্ষত। কথম্? ইমে হু লোকাশ্চ 
লোকপালাশ্চ ময়া স্থষ্টাঃ; অশনায়া-পিপঁপাত্টাং 8 মংযোজিতাঃ। অতো! নৈষাং 
স্কিতিরন্রমস্তরেণ ) তন্মাদন্নমেত্যো লোকপাক্ত্যেঃ, সথজৈ 'স্থজে ইতি । এবং হি 
লোকে ইশ্বরাণামন্গ্রহে নিগ্রহে চ স্বাতন্ত্াং দৃষ্টং স্বেযু। ততন্মহেশ্রন্যাপি 
সর্বেশ্বরত্বা সর্ধান্ প্রতি নিগ্রহে অনুগ্রহে চ স্বাতন্ত্রমেব ॥১০॥১। 

ভ্াাজ্যান্ুশ্বাদে । সেই পরমেশ্বর পুনশ্চ এইপ্রকার আঙোচনা 
করিয়াছিলেন। কি প্রকার? না, এই নমুদ্রয় লোক ও লোকপালকে আমি 
ষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে শনায়! ও পিপাসাধুক্ করিয়াছি । অন 
ব্যতিরেকে ইহাদের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে; অতএব এই সকল লোক. 

পালেন নিমিত অন্ন সথষটি করিব। জগতে এইবপই দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
ঈশ্বরগণ (প্রভুগণ) শ্ববিষয়ে স্বেচ্ছামত নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন থাকেন; সেইরূপ পরমেস্বরও যখন সকলের প্রভু, তখন তাহারও যে, 
সকলের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে সম্পর্ণ স্বাধীনতা আছে, 
| ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে ]॥১০।১| 

পোহ্পাইভ্যতপতৎ তাভ্যোহভিতগ্তাভ্যো মুর্তিরজায়ত 
যা বৈ স। মৃত্তিরজাযতান্নং বৈ তৎ১॥১১॥২। 

কললালাহটি। সঃ (অং সিহৃক্ষুঃ পরমেশ্বরঃ) অপঃ (শ্বসষ্টা অপঃ) 
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অতি ( লক্ষীরুত্য) অতপৎ (অচিস্তয়ৎ)। অভিতণ্তাত্যঃ তাত্যঃ ( অপ্ত্যঃ ) 
ুন্তিঃ ( ঘনসংস্থানং চরাচরং ) অজায়ত ( উৎপন্নং )। য! বৈ সা! মূষ্তিঃ অজায়ত, . 
তৎ বৈ (এব) অন্নম্ [ অভূতৎ ]॥১১।২। 

স্ললান্বুনবাদ ৷ সেই ঈশ্বর [ অশসথষ্টির অভিলাষে ] পূর্বব- 
স্থষ্ট অপকে লক্ষ্য করিয়া তপস্া! (চিন্তা) করিয়াছিলেন। সেই 
অভিতপ্ত অপ, হইতে মুর্তি (ঘনীভূত রূপ ) উৎপন্ন হইল। সেই যে 
মৃত্তি উত্পপন্ন হইল, তাহাই অন্নরূপে পরিণত হইল ॥১২॥ 

স্াক্-্রভাম্ম্য*ম.। স ঈশ্বরোইননং পিশৃক্ষুঃ তা এব পূর্বোক্তা অপঃ 
উদ্দিশ্ত অত্যতপৎ্। তাত্য অভিতপ্তাত্য উপাদানভৃতা ত্যঃ মুস্তিঃ ঘনরূপং ধারণ- 
সমর্থং চরাচরলক্ষণমূ অজায়ত উৎ্পন্নম। অন্নং বৈ তন্মতিরূপং, যাঁবৈস!| 
মুন্তিরজায়ত ॥১১।২।॥ . 

ভ্ডাম্ম্যান্ুবাদে । সেই পরমেশ্বর অননথষ্টির ইচ্ছুক হইয়া! সেই পূর্ব- 
ফথিত অপ-কে উদ্দেশ্ট করিয়] তস্ত। করিয়াছিলেন। অভিতণ্ত সেই জলরূপ 
উপাদান হইতে মুর্তি ধারণসমর্থ ঘনীতুত স্বাবর-জঙ্গম বস্ত উৎপয্ন হইল। 
সেই যে যৃর্তি হইল, তাহাই অন ॥১৯॥২। 

তদেনদতিস্থষ্টং পরাউত্াজিঘাংসৎ তদ্াচাজিদুক্ষত, তৃত্া- 
শঁরোদ্ধাচ গ্রহীতুমু স যদ্ধৈনদ্বাচা গ্রহ্ষাদভিব্যাহ্ৃত্য হৈবান- 
মন্ত্রপস্তৎ ॥১২॥৩॥ 

সল্পলার্থহ। তৎ এনৎ (এতং) অন্নং অভিসথষ্টং (লোকপালানত্বেন 
হট, সৎ) পরাঁউ,.(পরাক্ পশ্চানুখং থাতথা) অবত্যজিঘাংসৎ ( লোকপালান্ 
অতীত্য গন্ধম্ এচ্ছৎ)। [ লোকপালসমষ্িলক্ষণঃ পিপুষ্ট |] বাচা বোগিস্দ্রিয়ে 
বচনেনেত্যর্থঃ) অজিত্বক্ষৎ (তৎ গ্রহীতুম্ এচ্ছৎ); [ কিন্ত ] বাচা তৎ গ্রহীতুং ন 
অশক্লোৎ ( শক্তঃ ন বভৃব )। সঃ ( প্রথমজঃ পুরুষঃ ) যৎ ৬ষদি) হু এনৎ 
( অশ্ং) বাচা অগ্রহৈত্যৎ (গ্রহীতুং সমর্থ; অভবিষ্যৎ ), [হি সর্তো লোকঃ] 
অগ্পং অভিব্যা্ততা ( অন্নশবমাত্রং উচ্চাধ্য ) এব হ অত্রপ স্তৎ তৃণ্ডো ভবিষ্যৎ, 
[ নতু তথা তৃণ্তো ভবতি ইতি ভাবঃ ]॥১২।৩। এ 

সুভনান্নুলীচছ। [ লোকপালদিগের ভঙ্ষপার্থ] স্ট সেই 
এই অন্ন পন্চানুখ হইয়া! তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে ইক 
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করিয়াছিল, অর্থাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। 
[ ইহা দেখিয়। আদিপুরুষ ] বাকারা সেই অন্ন গ্রহণকরিতে ইচ্ছ! 
করিয়াছিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহ! গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন 

না। আদিপুরুষ যদ্দি কেবল বচনমা'ত্রই অক্নগ্রহণ করিতে পাঁরিতেন, 
তাহা হইলে পরবর্তী লোকেরাও কেবল বচনঞ্রয়োগেই তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিত, ( অন্নতক্ষণের আবশ্থক হইত না) ॥১২৩। 

স্পাক্কল্রভাব্যম.। তদেনৎ অন লেক-লোকপালারীর্ঘ্য তিমুখে 
রং মিৎ, বথা মুষকাদিপ্মার্জারা দিগোচরে সন্, মম মৃতুরক্লাদ ইতি মত্বা, পরা 
গঞ্চতীতি পরাঙও পরা সৎ অন্তুন্ অতীত্য অঞজিধাংসৎ অতিগন্তসৈচ্ছ। 

পলায়িতুং প্রারভতেত্যর্থঃ। তমবলাভিপ্রায়ং মত্তা স লোকলৌকপালসংঘাত- 
কাঁধ্যকরণলক্ষণঃ পিওঃ প্রথমজত্বাদন্যাংশ্চান্লাদানগ্ঠন্,। তৎ অন্নং বাচা 

বদনব্যাপারেণ অজিত্বক্ষৎ গ্রহীতুমৈচ্ছৎ । তৎ অন্নং নাশকোৎ ন সমর্থোধতবৎ 
বাচা বদনক্রিয়য়া গ্রহীতুম্ উপাদাতুম্।, 'স প্রথমন্সঃ শরীরী যৎ্'যদি হ. এনত' 
বাচা অগ্রহ্ষাৎ গৃহীতবান্ স্াৎ অন্নম্। সর্ধ্বোহপি লো কস্তৎকার্যভূতত্বাদ্ অতি- 
ব্যাহত্য হ্বান্নম্, অব্রপস্তৎ তৃপ্টোইভবিষ্যৎ ; ন চৈতদস্তি ; অতো নাশরুোৎ 

বাচা গ্রহীতুমিত্যবগচ্ছামঃ পূর্ববজোহগি। সমানমুত্তরমূ।১২৩। 

ভাম্বানু্া। সেই এই অন্নার্থী লোক ও লোকপালদিগের সনে 
অন্ন উপস্থাপিত হইলে পর, মার্জার প্রস্ৃতির সন্মুথে পতিত মৃিক প্রস্ভৃতি 
ষেরূপ--“ইহারা আমার তক্ষক-_মৃত্যুন্বরূপ' এইকপ মনে করিয়। সেখান হইতে 
পলায়ন করিতে প্রববন্ত হয়, তদ্রপ সেই অন্পও পরাক্--পশ্চাদ্গামী হইয়। 
তক্ষকদদিগকে অতিক্রমূ করিয়া যাইতে ইচ্ছ। করিয়াছিল, অর্থাৎ. পলায়ন 
'করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সমপ্ত লোক ও লোকপালগণের সমাষভৃত ; 
সেই পিও : আদ্দিপুরুষ ), তিনি গ্রথমোৎপর় বলিয়া, তৎকালে অপর কোনও 
রা না দেখিয়া, নিঞ্জেই বাকারার বাগিস্দ্িয়-ব্যাপার বচমের 

য্যে সেই পলায়মান অন্পকে ধরিতে চেষ্ট| করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 
কেবল বচন-ব্যাপারে অর্থাৎ কথামাত্রে সেই অন্ গ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। সেই প্রধমজঞ্শরীরী যদি স্তধু বচন দ্বারা অগ্নগ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, 
তাহা হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন সফল লোকই কেবল অন্র-শষ উচ্চারণ 
করিয়হি তৃপ্তিলা কগিত ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সেরগ হয় না। আমাদের ' যনে 
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হয়, এই নিমতই প্রথম পুরুষও কেবল বচনগ্রয়োগে অন্নগ্রহণে সমর্থ হন 
নাই। পরবর্তী শ্রতিগুলির অর্থও এই প্রকার ॥১২।৩। 

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্লোৎ প্রাণেন গ্রহীতুমু। স 

যদ্বৈনৎ প্রাণেনাগ্রহ্ষাদভিপ্রাণা হৈবামমন্ত্রপস্তৎ ॥১৩।৪॥ 
সন্সলাঙ্খঃ | তথা, প্রাণেন (দ্ৰাণেন) তৎ (অন্নং অজিঘক্ষৎ [ প্রথমজঃ 

পুরুষঃ ]) গ্রাণেন তথ গ্রহীতুং ন অশরু।ৎ। "সঃ ( প্রথমজঃ পুরুষ; ) যং 

(যদি) প্রাণেন এনৎ অগ্রহ্ষ্যৎ, [ তদা সর্ধে! লোকঃ ] অন্নং অভিপ্রাণ 

( অল্নে প্রাণব্যাপারং কৃত্বা ) এব অব্রপ স্যৎ ॥১৩1৪। - 

মুলান্ুুলাঙ | পূর্বববত প্রাণব্যাপার দ্বারাও দেই অন্নগ্রহণ 

করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণদ্বারা অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইলেন না। তিনি যদি প্রাণব্যাপারমাত্রেই অন্নগ্রহণ করিতে সমর্থ 

হইতেন, তাহা হইলে, অপর সকলেও কেবল প্রাণবাপার করিয়াই 

তৃপ্ডিলাভ করিতে সমর্থ“হইত 1১৩1৪। 

. তচক্ষুষাজিুক্ষৎ তনাণরে।চক্ষুষা গ্রহীতুমু। স যদ্ধৈন- 
চচ্ষুমাগ্রহ্ষ্্ দৃষ্ট। হৈবামমন্ত্রপস্তৎ ॥১০1৫॥ 

সব্পলাহহি। তৎ (অন্নং) চক্ষুষ! অজিত্বক্ষৎ [প্রথমজঃ পুরুষঃ ]। 

চক্ষুষা তৎ (অন্নং) গ্রহীতুং নাশরোৎ। সঃ প্রথমজ্জঃ ] যৎ (যদি) চক্ষুষা 

(চক্ষর্ব্যাপারমাত্রেপ ) এনৎ (অন্রং) অগ্রহয়যৎ্। [ তদা সর্বো লোকঃ] 

অন্নং দৃষ্ট! এব হ অন্রপ-সৎ ॥১৪৫| রঃ 

সুলানুাঁদি। প্রথমজ পুরুষ পুনশ্চ ?ক্ষু্বীরা অর্থাৎ কেবল 
দর্শনমাত্রে সেই অল্প গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিল; কিন্তু চগ্ষু দ্বারা 

অন্ন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদ্দি কেবল চক্ষু 
দ্বারা অন্ন গ্রহণে সমর্থ হইত, তাহ! হইলে অপর সকলেও কেবল অন্ধ. 
দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লান্ভকরিত ॥১৪)৫। 

তষ্্বোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশরোচ্ছ্বোত্রেণ গ্রহীতুধৃ। 

ল যদ্ধৈনচ্ছোত্রেবাগ্রহৈষ্যচ্ছই | হৈবামমন্ত্রপ সৎ |1১৫। ৬| 
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অল্পতনাহ্থঠি। শ্রোজেণ (অ্রবণমাত্রেণ ) তৎ (অন্পং) অজিতুক্ষৎ 
শ্রোত্রেণ তত গ্রহথীছুং ম অশক্লোৎ। [সঃ প্রথমজঃ পুরুধঃ ] যৎ (হি) 

শ্রোত্রেণ এনৎ অগ্রহ্্যৎ, [ তঙ্গা সর্ষোইপি লোকঃ] অযং শ্রত্বা এব হ 

অজ্েপ স্যুৎ 1১৪1৬। ূ 

মুলানুবা্গ। প্রথমজ পুরুষ শরোত্র দ্বার লেই অন্ন গ্রহণ 

করিতে ইচ্ছা করিয়াছিক্স ; কিন্তু শ্রবণ দ্বারা সে জয় গ্রহণে সমর্থ 
হইল না। প্রথমূজ পুরুষ যদি কেবল শ্রবণ মাত্রেই অল্প গ্রহণে সমর্থ 
হইত, তাহা' হইলে, জপর সকলেও কেবল অঙ্গ শ্রবণ দ্বারাই-.তৃণ্ডি 
লাভ করিত ॥১৫1৬। | 

তত্বচাজিঘৃক্ষৎ তন্নাশক্লো ত্বচ। গ্রহীভূম্। 

স যদ্ধৈন স্বচাগ্রহ্য্যৈৎ স্পৃষ্টু। হৈবামমন্্র ২৫ । ১.৪! 

্পলার্থঃ। তৎ (অন্নং) তচা অজিমব্ষৎ/ সবচা তৎ গ্রহীছুং দ 

অশরোৎ। সঃ ( প্রধমজঃ পুরুষঃ ) যৎ (যদি) স্বচাঁ এমৎ অগরহৈযযৎ। [জগ 

সর্বো লোক? ] জয়ং পৃ এব হ অজরপ ৎ1১৬।৭1 

সুহপান্যুলাঙ্গ। প্রথমজ পুরুষ ক্বকের দ্বার! অর্থাৎ ফেবল স্পর্শ. 

ছবার! সেই তন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু ত্বকের দ্বার! ' 
জন্প গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না। প্রথম পুরচ্ঘ যদ্দি স্বক্ ছ্ারাই 
অন্ন গ্রহণে সমর্ধ হইত, তা! হইলে অপর সকলেও জল্স স্পর্শ করিয়াই 

 তৃত্িলাত করিত 1১৩৭ 

তগ্মনসা জিয্বক্মৎ উ্নাশক্লোন্ছমদা গ্রহীতূম্ | স যদ্ৈ- 

নননাগ্রহ্য্য্যাত্বা হৈবান্গমত্্রপস্তৎ |1১৭| ৮। 

অসজ্পলার্থ। নস! তৎ অজিদ্বক্ষৎ ; নস! ( যনোব্যাপারদান্ত্েণ ) 
তত গ্রহীতুং ন অশক্োৎ। সঃ (প্রথমজঃ পুরুষঃ) বত (বদি) মনল! 
এন (অন্নং) অগ্রহ্যাৎ।, [ তদ। সর্বো লোকঃ] অন্রং ধ্যাত্বা এব হু 
অন্রপ স্যৎ1১৭1৮1% 

মুলান্ুত্যাদ | প্রথমজ পুন. মন দ্বারা অর্থাৎ মানসিক 
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সংকয্ের সাহায্যে সেই অল্প গ্রছণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; কিন্তু 
মন দ্বার! তা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রথমজ পুরুষ যদি 
কেবল মন দ্বার! অল্প গ্রহনে সমর্থ হইত, তাহা হইলে অপর সকল 

লোকও কেবল অল্প চিন্তা করিয়াই 'তৃপ্তিলা্ত করিতে পারিত, 
(ভোজন করিবার জাবশ্টক হইত না) ॥১৭॥৮। 

তচ্ছিশ্থ্রেনাজিবৃক্ষৎ তন্নাশরোচ্ছিশ্সেম গ্রহীতুম। ল যদ্বৈন- 
চ্ছিশ্খেনাগ্রহ্ষ্য দ্বিহ্জ্য হৈবাননমন্ত্রপ্তাৎ ॥১৮।৯। 

সল্পলার্থ। শিক্গেন (পুংচিত্েন ) তৎ অনজিৃক্ষৎ) শিগ্গেন তৎ 
গ্রহীতুং ন জশক্লোৎ। সঃ (গুথযজঃ পুরুষঃ ) যৎ (যদি) শিক্পেন এনৎ 

অগ্রহ্ব্যৎ, [ তদা সর্বো লোকঃ] অন্নং ০ (বিসর্গং কৃত্বা) এব হু 
অন্রপ ্ তৎ ১৮1৯ 

সুলাম্ুু্রাদ্। প্রথমজ পুরুষ পুনর্ববার শিক্টের দ্বার! সেই জঙ্গ 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা, করিয়াছিল; কিন্তু শিঞ্প বারা অন্ন গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হইল না। প্রথমজ পুরুষ যদি শিশ্ন দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে 

সমর্থ হইত, তাহ! হইলে অপর লোকও কেবল অন্ন বিসর্গ (দান) 

'₹রিয়াই তৃপ্তিলাভ করিত 1১৮1৯ 

তদ্দপানেনাজিবৃক্ষৎ তদাবয়ং। সৈযোহমম্ত গ্রছে। যন্ধাযু- 

রমায়ুবর্ধা, এষ যদ্ধাযুঃ ।।১৯।১০। 

জালা ?। আধা, অপানেন তৎ ( অনং ) অভিদ্বক্ষৎ ; তৎ (অ 
আবয়ৎ ( জগ্রাহ--অশিতবান্ ); [ তেন হেতুন1] স এহঃ (বঙ্গ্যমাণঃ) জয়ন্ত 

গ্রহঃ (গ্রাহকঃ)) ঘৎ (সঃ) বাছুঃ (অপানঃ বাছুঃ)। বৎ (হঃ) বানুঃ 

(অপানঃ), এবঃ বৈ (প্রসিদ্ধ) অরাদঃ (আমজীবলঃ অন্নোপদী- 
বীত্যর্ঘঃ ) ॥১:।১০। ৰ 

সআুঙানুন্বান। [ প্রথমজ পুরুষ পুনস্চ ] অপান ছারা (পান 

বায়ুর কার্য অধঃকরণ দ্বারা ) সেই অল্প গ্রহণ করিতে;*ইচ্ছ করিয়া- 

ছিলেন) এবং তাহা দ্বারাই অল্প গ্রহণ করিতে অর্ণাৎ ভোজন 
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করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যে অপান বায়ু, ইহাই অন্নের গ্রহ 
অর্থাৎ অন্নের গ্রাহক ; কারণ, এই যে, বায়ু, ইহাই অস্জীবন বলি! 

প্রসিদ্ধ ॥১৯॥১০। 
স্পাজ্ল ভ্ডাজ্যযক্ম.। তৎ প্রাণেন তঙ্ক্ষুষা তচ্ছোত্রেশ ততৃচা তন্মনসা 

তচ্ছিশ্সেন--তেন তেন করণব্যাপারেণানং গ্রহীতুমশরু,বন্ পশ্চাদপানেন বায়ুনা 

মুখজ্ছিদ্রেণ তদন্নম্জিঘৃক্ষং তৃদাবয়ং তদন্নমেবং জগ্রাহাশিতবান। তেন স 
এষঃ অশানবাযুরনস্কু গ্রহঃ অন্নগ্রাহক ইত্যেতৎ | যদ্ধাযুঃ যো বাযুঃ অন্নাযুঃ 
অন্নবন্ধনোহন্রজীবনঃ বৈ গ্রাসদ্ধঃ) স্ এষঃ, যো! বাযুঃ ॥১৩ -.১৯।৪ _১০॥ 

ভ্ডাম্ব্যান্ুুবাদি | এইরূপ প্রাণ (ভ্রাণ), চক্ষু, শ্রোর, ত্বক, মন ও 
শিশপঘারা-_অধিক কি, কোন ইন্িয়ব্যাপারদ্ারাই সেই অন গ্রহণ করিতে 
সমর্থ না হইয়া, অবশেষে অপান বায়ুদ্ধারা মুখরদ্ধের সাহায্যে সেই অন্ন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; এই প্রকারে সেই অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে 
এই অপানবায়ু “অল্নের গ্রহ” অন্নের গ্রাহক ও অন্াযুঃ__অন্নবন্ধনু বা অনুজীবী 

বলিয়। যে বায়ু প্রসিদ্ধ, ইহাই সেই বায়80৯০ রি 

মঈক্ষত কথং ম্বিদং মদৃতে শ্তাদিতি ; প ঈক্ষত কতরেণ 
প্রপদ্া। ইতি। নস ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যান্ধতং যদি গ্রাণে- 

নাভিপ্রীণিতং যদি চক্ষুন! দৃষ্টং যদি শ্রোত্রেণ শ্রচতং যদি ত্বচা 
স্পৃষ্ং যদি মনসা ধ্যাতং যদ্যপানেনাভ্যপানিতং যদি শিক্সেন 
বিস্যটমথ কোইহঞ্ষিতি ॥২০| :১11. 

অল্পলাহঠি। সঃ (প্ররমেশ্বরঃ) [এবং লোকস্থিতিহেতুত্ৃতম্ অননং 

হৃ্| 1 ঈক্ষত-_ ইদ& (“ময় সষ্ং দেহেক্দিয়াদি-সুংঘাতরূপং কার্যং) মৎ খতে 
(মাং স্বামিনং বিনা.) কথং। কেন প্রকারেণ ) স্তাৎ (সার্থকং ভবে? নহি 

ভোজারমস্তরেণ *ভোগ্যং বন্ত সার্থকং ভবতীতি ভাবঃ) ইতি। পুনঃ সঃ 

ঈক্ষত-_বদি বাচা অভিব্যাহতং (মামস্থুপা্ধায় কেবলং বাটৈব বাগ ব্যবহারা- 
দিকং সম্পন্নং ভবেৎ ) এবমুত্ররত্রাপি )'যদি গ্রাণেন অভিগ্রাঁণিতম্, যদি চক্ষু 
দৃষ্টম্, যদি প্রো শ্রুতম্, যদি তচা স্পষ্ট, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদি অপানেন 

অপানিতদ্, যদি শিশ্ন বিষম, অধ, (তদ1) অহং (পরমেশ্বরঃ) কঃ? 
( দেহেক্িয়াদি-সংঘাতেন মম' কীয়ান্ সম্বদ্ধঃ)। [অতঃ পুন্রপি] সঃ 
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ঈক্ষত- কতরেণ (দ্বয়োঃ প্রবেশদাররোঃ যূর্ধ-পাদাশ্রয়য়োম ধ্যে কেন ঘ্বারেণ ) 

প্রপছৈ ( প্রবেণং কুধ্যাম্ )? হতি ॥২*॥১১। 

মআলান্মুলাদ। সেট পরমেশ্বর চিন্ত! করিতে লাগিলেন যে, 

আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অনভ্ান্তরে প্রবিষ না থাকিলে, 

আমার স্ষ্টু এই দেহোন্দ্রয়সংঘাত ক প্রকারে থাকিবে ? অর্থাৎ 

সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়া ঝাইবেখ। বিশেষতঃ বদি বাগিন্দিয়ই শন্দোচ্চারণ 

রিল, যদ্দি শ্রাণ প্রান ( জীবন কার্য সম্পাদন ) ঝরিল, যদি চক্ষুই 
দর্শন কিল, যদি শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণ কাধ্ায করিল, যদি ত্বগিন্দ্রিয় 

স্পর্শন কাধ্য করিল, ননই যদি ধ্যান করিল, আপান যদি অধোনয়ন, 
ধরল, এবং শিশ্সইঈ যদি রতোবিসঞ্জন করিহা, তাহা হইলে, [.এই 

দেহে] আমি কে ? অথাৎ দেহের সহিত আমার রঃ কি সম্বন্ধ রহিল? 

[ অতএব এই দেহে আমার প্রবেশ কর! উচিত। এইরূপ অবধারণের 

পর ] তিনি'চিন্তা করিতে লাগিলৈন যে, [ দেহমধ্যে প্রবেশের ছুইটী 

পথ আছে- একটা মূ্ধা (মস্তকের উপরিভাগ ), অপরটা পাদাগ্র, এই 

ছুই পথের কোন পথে আমি প্রবেশ করিব ॥২০॥১১। 

,  স্পাজ্তলুভ্ভাম্ব্ম.। স এবং লোকলো+পালফজ্যাতস্থিতিম্ অন্ন- 

নিমিতাং কৃত্বা পুরপৌর-তংপাঁলস়িতৃস্থিতিসমাং স্বামীব ঈক্ষত-_কথং নু ক্নে 

প্রকারেণ, স্ব ইতি বিতর্কয়ন্, ইদং মত খতে মামন্তরেণ পুরস্বামিনম্ ; যদিদং 

কাধ্যকরণসুজ্বাতকার্যযং বক্ষ্যমাণম্, কথং নু খলু মামঞ্রেণ স্যাঁৎ পরার্থং সৎ। 

যদ্দি বাচাভিব্যাহৃতমিত্যার্দি কেবলমেণ বাগ্ব্যবহরণাদিঃ তন্নিরর্থকং ন কথঞ্চন 

ভবেৎ বলিস্তত্যাদ্দবৎ; পৌরবন্দ্যাদিভিঃ প্রযুজ্যমানং স্বাম্য্থং সৎ স্বামিন- 

মন্তরেণ অনত্যেব স্বামনি, তত্ধৎ। তক্থান্ময়া পরেণ শ্বামিনা ধিষ্ঠান্া ক্টতাক্কত- 

ফগসাক্ষিভৃতেন ভোজ) ভবিতব্যং প্ুরন্যের রাজা” * * 

যদি নামৈতৎ সংহতকার্ধ্যগ্ত পরার্থত্বমূ, পরাধিনং মাং চেতনং পতিত 

ভবেৎ,পুর্রপেধীরকার্ধ্যশিব ততশ্বা/মনমূ। অথ কোহহং“কিংস্বরূপঃ কন্ত বা স্বামী? 

যদ্যহং বার্ধ্য্রণসজ্বাতমনু ্রবিশ্ত বাগাদ্যভিব্যাহত।দ্রিফলং & নোপল্ভেয়, 

রাজেব পুরমাবিশ্যা ধিকুতপুরুষ-কৃতা কৃতাদিলক্ষণমূ, ন কশ্চিম্মাম্ অয়ং সন্ এবং- 

রূপশ্চেতি অধিগচ্ছেঘিচারয়ে। বিপর্ধয়ে তু, যোহ্য়ং ০৪০০:০০৯ 
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ইদমিডি বেদ, ল লন্ বেদনরূপশ্চেত্যধিগন্বব্যোহহং স্তাম্, বদর্ধমিণং সংহ্তাদাং 
বাগার্ধীনামভিব্যাহতাদি | বথা শ্তস্তকুড্যাদীনাং প্রাসাদাদিসংহতানাং 

্বাবয় বৈরুরংহত-পরার্থত্বয, তহ্ষদিতি। এবমীক্ষিত্বা, অতঃ কতরেণ প্রপা 
ইতি। প্রপ্ষং চমৃধণ তান্,সংঘাতন্ত প্রযেশমার্গৌ) অনয়োর কতরেখ 
সবর্গেণেদং কার্যকরণসংঘা তলক্ষণং পুরং প্রপল্জৈ প্রপজ্ে ইতি ॥ ২০ ॥ ১১ 

ওাজ্যান্ু বাদে । নগরাধিপতি যেরূপ নগর, নগরবাসী ও নগর 
রক্ষকদিগের সংস্থিতির উপায় বিধান করেন, পরযেশ্বরও তদ্রুপ বিতিন্্ন লোক 

(স্থান) ও লোকপালুদিগের শরীর রক্ষার নিমিত অন্ন হ্যাট করিয়! ( নগরা- 
ধিপতির ন্যায়) বিচারপূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন_( সক শব্বটী 
বিতর্ক ৰোধক); পুরস্থামিসৃূশ আমার অভাবে ইহা! (আমার স্থ্ ক্বেহ) 
কিপ্রকারে থাকিবে? এইযে দ্েহেসম্ত্রিযসংঘাত, হা! যখন পৰার্থ (১) 

তখন আমার অভাবে ইহা কি. গ্রকার হইবে? বাক প্রাণ প্রদ্ৃতি 

ইন্দ্রিঘগণ যে, শকোচ্চারণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে, তাহ! ভ 

 লোঁকপ্রসিদ্ধা পুজা ও স্ততিপ্রতৃতির, »ন্থার নিরর্কভাবে কোন- 
মতেই স্থিতিলাভ করিতে পারে না । অভিপ্রান্ণ এই যে, নগরবাসী ও 

বন্দিপ্রতৃতিরা যে, প্রভুর উদ্বেশ্তে স্ততিপাঠ করে ও উপহার প্রঙগান 
করে, তাহা যেরূপ প্রভুর অভ।বে অনর্থক হয়, দেহব্যবহারও ঠিক তদ্রপই 

নিরর্থক হইবে। অতএব নগরম্বামীর ভ্তায় দ্রেহন্বামী আমাকেও কৃত, 
ও অকৃত কর্ণের সাক্ষীরপে অধিষ্ঠান করত তোক্ত,তাবে অবস্থান করিতে 

হইবে। পক্ষান্তরে, অবয়ব-সংঘাতময় (অবয়বসমষ্ি দ্বারা রচিত ) এই 

ফেহ যখন নিশ্চয়ই পরাথ* অর্থাং পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিষিত্তই রচিত, 

0১) তাৎপধ্য-_সাধারণতঃ জগুঠে হই শ্রকার পদার্থ আছে_এক : চেতন, অপর জড়। 

সবনখে। চেতন বন্ত ম্যাথ আর*জচেতন জড় বর্দ পরাথ (চেতনের উদ্দেস্টে হ্)। চেতন বস্ত জাঝ। 

নিত) নিব্বিকার। সর্ধবদ| একই রূপে ব€মান, সুতরাং তাহরি ছিতি ব অদ্তিত্ব পরাগেক্ষিত 

ৰা গুরেয় ন্ত নহে-_উুহা“্যার্থ। কিন্ত অচেতনের স্থিতি সেরূগ নহে; কেন ন1, অচেঙুন মাই 
বিকারশীল_পরিণামী; পরণামের একট। উদ্দেন্ত ধাক। আবস্ঠক; জথচ অচেতন বস্তমাত্রই 
যখন জড়__বোধশক্িবি হীন, তথন স্বীয় গরিপাংমর ফল সে কখনই ভোগ করিতে পাঁয়ে ন।। 

যেমন গৃহ শব) ও বৃক্ষ প্রভৃতি | গৃহ নিক্সিত হয় গৃহস্থের জন্য, শব প্রন্তত হয় শয়নকর্তার 

নিমিত্ত এবং বৃঙ্গক্কল প্রসব করে পুরুষের ভোগার্থ; সুতরাং এ সমত্তই পন্নার্ঘ,_-পয়ের অর্থ 

চেতন পুরুষের ভ্কোগ সম্পাদনের জন্যই ইহাদেরুজদ্ম ও স্থিতি; কাজেই: এ সমপ্তকে পয়ার্থ 
ধন হই! খ/কে। এ সকল অর বন্ধন! খাকিলেও চেতন আত্মার স্থিতির জনন্তব হইত লা। 

88 
তঁ 
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তখন পুরস্থামীর নিমিত্ত কৃত পুর ও পুরবাসীর্গিগের অন্ুঠঠিত কাধ্য যেষন 
স্বামীর অভাবে বিফল হয়, তেমনি পরার্থে রচিত এই দেহও রক্ষণক্ষষ চেতন 
কর্তার অভাবে বিফল হইবে। তাহার পর এই দেহে আমিই বাকে? 
আমি কাহার শ্বামী? রাজা যদ্দি নিজ মগরে প্রবেশপূর্বক কর্চারিগণের 
কত ও অক্কৃত কর্ণ প্রত্যক্ষ না করেন, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ অবস্থা 
হয়, তত্রপ আমিও বদি দেহেল্রিয়সংঘাতের মধ্যে এ্রবেশপূর্বক বাক প্রভৃতির 
কত শবাদি ব্যাপার উপলব্ধি না ঝরি, তাহ! হইলে, কেহই আমার হ্বর্ধপ 
ও প্রতাব এই ভাবে জানিতে পারিবে না_আমার সম্বন্ধে বিচার করিতে 
পারিবে না। ইহার বিপরীত হইলেই লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ধিনি বাক্ 
প্রভৃতির শক্ষোচ্চারণাদি কার্ধ্য বখাযথতাবে অস্থতত্খ করেন, তিনি সৎ ও 
জানম্বরপ; সাহার উদ্দেশ্টেই সংঘাতময় বাক্প্রভৃতির শকোচ্চারণাদি 
কার্ধ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্তস্ত কুভ্য প্রভৃতি অবয়ব লম্ির সম্মেলন বিনির্শিত 
প্রাসাদ প্রভৃতি সাবয়ব পদার্থসমূহ যেরূপ, অসংহত অপর কোনও বস্তর 
উপকারে প্রফোদ্য হয়, এই*দেহনংখাতও ঠিক তন্দধপ। 

এই প্রকার আলোচনার পর, তিনি চিন্তা করিলেন যে, এই দেহ মধ্যে 
গ্রবেশ করিবার স্বার ছুইচী-এক প্রপদ (পাদাগ্রভাগ ), দ্বিতীয় বুধ? 
(মন্তকের উপরিতাগ ); অতএৰ আমি এই দ্বুইটাবু মধ্যে কোন পধে 
ইজিয়াঘি সংখাতমর় এই দ্েহ-পুরে প্রবেশ করিব ॥ ২৯৪১১ ॥ 

স এতমেব পীমানং বিদ্াধ্যৈতয়! দ্বারা প্রাপদ্যত| সৈষা 
বিদ্ৃতির্নাম দ্বাস্তদেতন্নান্দনম্। ভম্ত ত্রয় াবসথাক্্রয়ঃ স্বপ্না 
জয়মাবসথোই্যমাবসথোইয়মাবসথ ইতি ॥৯১।১২॥ 
জলা । সঃ (পরমেশ্বরঃ)। [ এবমীক্ষিত্বা] এতং সীঘানং 

(হৃধানং) বিদবারধ্য (ঘিধা ধা), এতয় দ্বার! (মুধ লক্ষণেন স্বারেণ) গ্রাপন্তত 

(ইমং দেহং গ্রবিবেশ)। সা এব! (ূর্ধরূপা) বিভ্বৃতিঃ নাম (বিদশরণাৎ বিদ্বৃতি- 
নায়া প্রসি্ধা) ঘ্বাঃ (দ্বারম্)) তৎ এতৎ (বৃর্ধাধ্যং দ্বারং) নান্দনং 
(নচ্দতি অনেনেতি নন্গনং, নন্গনমেব নান্দনম্ )। 

তন্ত (নৃর্ধানং বিদার্ধ্য জীবতাবেন দেহং এ্রবিষউন্ত পর্মেক্প্ত ) অয়ঃ 
আবসথাঃ (বাসন্থানানি-জাগরণকালে দক্ষিণং চচ্ষুঃ, স্বপ্রসময়ে অন্তষ নঃ) 
ভুষুরিসময়ে চ হায়াকাশঃ ; অথব-পিতৃশরীয়ং আভতৃগর্তাশয়ং। শ্বশসী়ক্জেতি), 
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তথা ত্রয়ঃ স্বপ্রাঃ ( প্রসিদ্ধা জাগ্রত্স্থপ্ন-সুযুণ্ত)াখ্যাঃ)। অয়মূ আবসথঃ, অয়ম. 
আবসথঃ অয়মু আৰসথঃ- ইতি | পৃর্বোজানামেবাবসথানাং অনুল্যা 
নির্দেশঃ) ॥ ২১১২ ॥ 

মুলান্ুুন্বালগ। পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর এই মূর্ধদেশ 

বিদারণপূর্বধক সেই পথে দেহে প্রবেশ, করিলেন। সেই স্বারটা 
বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ; (কারণ, ইহা পরমেশ্বরকর্তৃক বিদারিত দ্বার)। 

সেই এই হারটা, নান্দন--আনন্দদায়ক। এইরূপ জীবভাবে দেহে 
প্রবিষউ পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটা-_( ) জাগরণ কাজে দক্ষিণ চক্ষু, 

(২) ন্বপ্নকালে অন্তঃকবুণ_মনঃ, (৩) সুযুপ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ ; অথব 

পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ ও ্বীয় দেহ, এই তিনটা । তাহার স্বপ্নও তিন 
প্রকার (১) জাগরণ, (২) ও স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি। ইহ! আবসথ, ইহা 
আবসথ, ইহা আবসথ বলিয়া উক্ত বাসস্থান তিনটাকেই পুনর্ববার 
নির্দেশ কর। হইয়াছে ॥২১॥১২॥ ৭. ৫, রা 

স্পাহ্ঃল্লভাজ্বক্ষম.। এবমীক্ষিত্বা ন তাবদ্মন্তত্যন্ত প্রাণস্য যম 
সর্বার্ধাধিকৃতস্ত প্রবেশমার্গেপ প্রপদাভ্যামধঃ প্রপন্ধে। কিং তথি, 

পাঁরিশেষাদস্ত মুধানং বিদার্ধ্য প্রপন্তে ইতি লোক ইব ঈক্ষিতকারী যঃ ৃ 
অক্টেম্বরঃ) স এতমেব মূর্ঘপীমানং কেশবিভাগাবসানং বিদার্ধ্য ছিদ্রং রুত্বা 
এতয়া দ্বার। মার্গেন ইং কার্ধ্যকরণসংঘাতং প্রাপস্ত প্রবিবেশ। ১. 

সেয়ং হি প্রসিদ্ধ! ঘা, মুগ্রি তৈলাদিধারণকালে অস্তস্তদ্রসাদিসংবেদনাৎ। 
দৈষা বিদৃতিঃ বিদারিতত্বাতু বিদৃতিনাঁম প্রসিদ্ধা দ্বাঃ। ইতরাণি তু 
শ্রোত্রাদ্িদ্বারাণি তৃত্যািস্ানীয়সাধারণমার্বাৎ ন সমৃদ্ধীনি নানন্দহেতৃনি। 
ইং তু ্বারং পরমেশ্বরস্ৈৰ কেবলগ্তেতি। *তদেতৎ নান্দনং নম্বনমেব 
নানন্দনমিতি, দৈর্ঘংং ছান্দসম। নন্মত্যনেন দ্বারে গত্বা পরন্থিন্ 

্রঙ্গণাতি। ২ | 

তন্যৈবং সৃষ্ট প্রবিষ্টন্ত অনেন জীবেনাত্মন! রাজ ইব গুরমূ, ব্রয় আবসথাঃ 
_দাগরিতককালে ইন্জিয়স্থানং দক্ষিণং চক্ষুঃ। স্বপ্নকালে অন্ত নঃ, সুযুণ্তিকালে 
হদয়কাশ ইত্যেতে ) বক্ষ্যমাণা বা য় আবসধাঃ--পিতৃশরীরং। মাতৃগর্ভা শয়ঃ। 

শ্বংচ শ্রীরমিতি। অয়ঃ বপন জাগ্রৎ-্বপ- -দুযুখ্যাধ্যাঃ। নন্গ জাগরিতং 
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প্রবোধরপত্বাৎ ন স্বপ্নঃ। নৈবষ্, স্বপ্ন এব । কথম? পরমার্থন্বাত- 
প্রবোধাভাবাৎ স্বপ্রবদসদ্বস্তদর্শনাচ্চ। অয়মেবাবসধশ্ন্কুর্দক্ষিণং গ্রথমঃ। 

মনোহস্তরং দ্বিতীয়ঃ। হৃদয়াকাশস্ৃতীয়ঃ। অয়মাবসথ ইত্যুান্থুকীর্ভনমেব। 

তেষু হ্য়মাবসথেষু পর্য্যায়েণাত্মভাবেন বর্তমানোইবিস্তয়া দীর্ঘকালং গাড়ং 

প্রসুপ্তঃ স্বাভাবিক্যা, ন প্রবুধ্যতে ইনেকশতসহজ্ঞানর্থসন্নিপাতত ছুঃখ-মুদ্রগরা- 

ঠিঘাতান্থভবৈরপি ॥২১।১২॥ 

ভ্ডাজ্যযান্বন্বাদ্। এই প্ররার আলোটনার পর. পরমেশ্বর স্থির 

করিলেন যে, আমার সর্ধকর্ধে অধিকারপ্রাপ্ত তৃত্যস্থানী় গ্রাণ যে পথে 

প্রবেশ করিয়াছে, সেই নিয়তন পাদাগ্রভাগ দ্বার প্রবেশ করিব না; তবে কি 

ন।, পাদাগ্র ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট মুর্ধভাগ বিদারণ করিয়। প্রবেশ করিব। 

জগতে বিবেচক পুরুষ যেরূপ করিয়া থাকেন, যিনি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, 

তিনিও সেইরূপই চিন্তা. করিয়া, এই যুরধধসীমা--যেথাঁন হইতে কেশরাশি 
পিভক্ত হইয়াছে, সেই স্থানটী বিদীর্ণ করিয়া, সেই স্থানে ছিত্র করিয়া, সেই 

ঘারপথে এই দেহেন্ত্রিয সংখ্মুতে*প্রবৈশ করিলেন।১ 
সেই এই রন্ধ টীএকটী প্রসিদ্ধ দ্বার ) কেন না, মন্তকে তৈলাদি তরল 

দ্রব্য ধারণ করিলে, তাহ। এ পথেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার 

আর এক নাম বিদতি ) ঈশ্বরকর্তৃক বিদারিত হইয়াছে বলিয়া! এই দ্বারদেশ 
'বিদ্বৃতি নামে প্রসিদ্ধ । এততি শ্রোত্রাদি দ্বারগুলি ভৃত্যাবিস্থানীয় সাধারণ 

বার মাত্র; এই কারণে সে সমুদয় দ্বার আনন্দদায়ক নহে; এটা কিন্ত 

কেবল পরমেশ্বরেরই প্রবেশ-দার ; সুতরাং অসাধারণ ; এই.জন্যই নাঙ্গন 
(নন্দন) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক । বৈদিক নিয়মে 'নন্দন' শব্দের 
আকার দীর্ঘ ('নান্দন' ) হইয়াছে । লোক ছ্বে পথে ব্রঞ্ধ লাভ করিয়া 

আনন্দিত হয়, তাহার নাম নান্দন।২ ও | 

নগরাধিপতি রাঙার স্তায় এই প্রকারে জীবভাবে প্রৰি্ট সেই পরমেশ্বরের 
আবসথ-_বাসস্থান তিনটী (১) আগ্রদবস্থায় হল্জিয়স্থান টক্ষুঃ। (২) স্বপ্ন 
সময়ে ' অভ্যন্তরস্থ মনঃ, 1 ৩) সুযুণ্তি সময়ে হৃদয়াকাশ, এই তিনটা; 

অথব। বক্ষ্যমাণ (পরে যাঁহাদের কথা বলা হইবে, সেই ) তিনটী আবসথ__ 
(১) জাগ্রত (২) স্বপ্ন, (৩) নুযুণ্ডি.গ্রহণ করিতে হইবে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, জাঞ্রবস্থ1 যখন প্রবোধাত্মক, তখন উহা! ত 

্ব্ন হইতেই পারে না? না, শ্ররপ প্রশ্ন হইতে পারে না? উহা সবগ্নই্যটে। 
৭ | | 
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উহ স্বপ্ন কি প্রকারে? [উত্তর -] ষে হেতু উহাতে পরমার্থ-সত্য আত্মবিষয়ক 

বোধ থাকে না, এবং স্বপ্নের নার অসত্য পদার্থই দৃষ্ট হইয়! থাকে। 
আবসথ ভ্রয়ের মধ্যে এই দক্ষিণ চক্ষুই এরথম, অন্তঃকরণ মনঃ দ্বিতীয়, এবং 
হৃদ্য়াকাশ তৃতীয় আবসথ। শ্রুতিতে যে, তিনবার 'আবসথ শবের 

উন্লেখ রহিয়াছে, তাহা কথিন্রেই অনুবাদ মান্র। সেই এই পরমেশ্বর 
জীবভাবে উক্ত স্থানত্রয়ে ষখাক্রঘে অবস্থান করিয়া স্বাভাবিক বা অনাদি 
অবিদ্যা দ্বারা দীর্ঘকাল গাঁট নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, বু শত সহত্র অনিষ্ট- 
সম্পাতজনিত ছুঃখময় মুদ্গরের আঘাঁত অন্থতব করিয়াও জাগরিত 
( অত্বজ্ঞান সম্পন্ন ) হন না ॥ ২১।১২ ॥ 

স জ!তো ভূতা্থভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স 

এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্থাদিদমদর্শমিতী ৩।1২২॥১৩।' 
সল্সলাঞ্থঠি। সঃ (পরমেশ্বরঃ) জাতঃ (দেহপ্রবেশেন জীবভাবং 

গতঃ স্) তৃতানি (আকাশাদীনি ৷ অভিব্যেধ্যৎ ( 'জঞাতবান্, “মনুস্মোইহম্ 
. ইত্যাদি প্রকারেশ জ্ঞাতবান্। ভূতানাম 'আকাশাদীনাং প্রাণিদেহানাং চ 

হৃষ্ি্থিতিপ্রলয়ান্ চিত্তিতবান্)। সঃ (জীবঃ) উহ: (শরীরে) অন্তং 

(স্বব্যতিরিক্তং) কিং বাবদিষৎ (উ্তবান্, নান্তৎ কিমপীঁতি ভাবঃ), ইতি 

(এতণ্মাৎ হেতোঃ, ভূতানি অভিবোখাৎ-ইতিসন্বন্ধঃ)। সঃ (জীবঃ) 
[ কদাচিৎ শান্্াচার্য্যোপদেশবশেন ] এতং (গ্রককতং সক্যাদিকর্তারং ) পুরুষং 
( পুরি হৃদয়পুগ্ুরীকে শয়ানং) এব ততমং ( তততমং অতিশয়েন ব্যাপক ) 

বন্ধ (ব্রন্স্বরূপং) অপস্তৎ (প্রত্যবুধ্যত.) ইদং (ব্রহ্ম) অদর্শমূ (দৃষ্টবান্ 

অস্মি) ইত্যর্থঃ )॥ ২২।১৩॥ 

ম্বলাম্যুলী। সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়! অর্থাৎ জীব- 
রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে' ও প্রাণিদেহকে স্বস্বরূপে 
অবধারণ করিয়াছিশেন, এবং আমি মনুষ্া ব্রাঙ্গণ ইত্যাদি বপে 

উত্তিও করিয়াছিলেন। এই শরীরে তিনি অন্য কাহারই বা কথা 

বলিবেন ? তিনি ! জীবরূপে অবস্থান করতঃ ] স্পট স্থিতি সংহারের 

কারণ উক্ত পুরুষকে পরিপূর্ণ ব! সর্ধবব্যাপী ব্রহ্ম রূপে দর্শন করিয়া- 
ছিলেনস্-আমি আমার স্বরূপ (ব্রদ্ঈীতাব ) দর্শন করিয়াছি বলিয়! 
প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২২॥১৩। 



প্রথমে্ধ্যায়ে-তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৪৯ 

স্পা ভ্ডাজ্য্যক্ম.। স জাতঃ শরীরে পবিষ্টে! জীবাত্মন। ভূতানি 

অভিব্যেখ্যৎ ব্যাকরোৎ্। স কদাচিৎ পরমকারুণিকেনাচার্ষেণ আম্মজ্ঞান- 

প্রবোধকৃচ্ছন্দিকায়াং বেদান্ত মহাতের্য্যাং ততকর্ণযূলে তাভ্যমানায়াম্, এতমেব 

সৃষ্্যাদ্দিকর্তৃত্বেন প্ররুতং পুরুষং পুরি শয়ানমাত্মানং ব্র্ঘ- বৃহৎ ততমং__ 

তকারেণৈকেন লুণ্তেন তততমং ব্যাপ্ততমং পরিপূর্ণমাকাশবৎ প্রত্যবুধ্যত 
. অপশ্তৎ। কথম্? ইদং ব্রদ্ধ মমআত্মনঃ স্বরূপমদর্শং দৃষ্টবানশ্ি। অহো! ইতি। 

বিচারণার্থ প্তিঃ পূর্ববম্ ॥২২।১৩॥ *. | 

ভ্ডাক্যান্মুলাদ। দেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা 
রূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূত সমুহকে ব্যাককত, কনিয়াছিলেন, অর্থাৎ 

তূতবর্গে তাদাত্ম্মাতিনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই জীব কোন সময় পরম দয়ালু 
আচার্য্য কর্তৃক__যাহার শবে আত্ম-জ্ঞান জাগরিত হয়, সেই বেদান্ত ণাক্যব্প 

মহাভেরী কর্ণমূলে. তাড্যমান হইতে থাকিলে, সেই জীব স্বষটি প্রভৃতির 
কর্তারূপে বর্ণিত এই পুরুষকে অর্থাং হৃদয়-পুরে অবগ্ঠিত ন্মাত্মাকে ততম 
(হততম ) র্বব্যাগী পরিপূর্ণ ব্রদ্ধরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । “ততময্" শব্দে 

একটী 'ত” লোপ হইয়াছে) বস্তুতঃ “তততমম্* বুঝিতে হইবে। তিনি 
কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রক্মই আমার আত্মার যথার্থ 
স্বরূপ, এই ভাবে দর্শন ওরিয়াছিলেন, |. এইকপ প্রতিবোধ লাভ করিয়- 

ছিলেন ])। জ্ঞানবিষগ্নে বিচার প্রকাশনার্থ ইতী” শবে প্রতি (দীর্ঘর) ব্যবহার 

হইয়াছে । [ অভিপ্রায় এই যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থ হইল কিনা, এইরূপ 

বিচারান্তে জানের সত্যতা অবধারণ করত আপনাত্র কৃতার্থতা বিঞ্ঞাপিত 

কর! হইয়াছে ]1 ২২১৩ ॥ 

তন্মাদিদন্দো নামেদ্ম্দ্রো হু বৈ মাম তিদন্দ্ং সম্তমিন্দ- 
মিত্যচক্ষতে পরোদেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব্ হি দেবাঃ 
পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ২৩১৪ ॥ 

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ড; ॥ ১৩ ॥ 

ইত্যৈতরেয়োপনিষদি প্রথমোহধ্যায় ॥ 3 ॥ 

ইত্যৈতরেয়ক্রান্মণারণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ারণ/কে চতুর্ধোতধ্যায়ঃ || 



৫5 এঁতরেয়োপনিষদ্ । 

সল্পলার্থট। তন্মাৎ (যন্মাৎ ইদম্ ইত্যপরোক্ষতয়ৈব ব্রহ্ম দৃষ্টবৎ 
জীবরূপি বর্গ, 'তম্বাৎ হেতোঃ), ইদন্্রঃ (ইদং পশ্ঠতীতি প্রত্যক্ষদর্শিত্বাৎ 
পরমাত্ম। ইদন্্র-শব্দবাঁচঃ)। ইদন্্রঃ হবৈ নাম. (ইত্যেতে নিপাতাঃ 
প্রসিদ্ধ্যর্থাঃ) | [এব] ইদপ্রং সম্তং (ইদন্দ্রনায়! প্রসিত্ধমপি) তং (পরমাত্মানং) 
পরোক্ষেণ ( পরোক্ষার্থাভিধায়কেন পদ্দেন) ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে (ব্যবহরস্তি) 

[ত্রক্গবিদঃ; পরমপূজনীয়স্য প্রত্যক্ষনা মগ্রহণস্যান্তায্যত্বাদ্িতি ভাবঃ ]। হি 

(ষযতঃ) দেবাঃ (স্থুরাঃ ). পরোক্ষ প্রিপ্বাঃ ইব ( পরোক্ষনামগ্রহণে এব 

প্রীতাঃ) [ভবস্তি; তম্মার্দেবং ব্যাচক্ষচতে ইতি ভাবঃ। দ্বিরুক্তিরধ্যায়- 

সমাপ্তার্থা ]॥ ২৩১৪ ॥ 

ইতি গ্রথমাধ্যয়ে তৃতীয়-খণ্ডব্যাখ্য। ॥ ১।৩॥ 

সমাপ্ত। প্রথমাধ্যায়-ব্যাথা! ॥ 

মুলান্ুলাদ। সেই হেতৃ-(ষে হেতু পরমাত্মা জীবভাবে 

দেহে প্রাবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'এই” (ইদম্ ) বলিয়া ্ত্যক্ষতঃ দর্শন 

করিয়াছিলেন; সেই হেতু) তিনি ইদন্দর * ইদক্র' নামে জগতে 
প্রসিদ্ধ । তিনি ইদন্দ্র হইলেও, ব্রক্ষবিণ্গণ তাহাকে পরোক্ষভাবে 

( তঙ্গিক্রমে ) ইন্দ্র নামে ব্যবহার করিয়। থাকেন। কারণ, দেবগণ 
সাধারণতঃ পরোক্ষ নাম গ্রহণেই সম্ভষ্ট হইয়া থাকেন। অধ্যায়. ' 
সমাপ্তির জন্য শেষাংশের ছ্িরুক্তি কর! হইয়াছে ॥২৩।১৪॥ 

স্পাক্লন্ডান্য'ম,। যন্মাদিদমিত্যেব,যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাঘ কষ সর্বান্তর- 
মপশ্ৎ ন পরোক্ষেণ; তন্মানিদং পশ্ততীতি ইদন্র্র! নাম পরমায়া। ইদন্ডে। 
হু বৈ নাম প্রসিদ্ধ লোকে ঈশ্বরঃ। তমেবং ইদজ্রম্ সম্তম্ ইন্্র ইতি পরোক্ষেণ 
পরোক্ষাভিধানেনাচক্কতে ব্রহ্মবিদঃ সংব্যবহারার্মম্, পৃজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনাম- 

গ্রহণভয়াৎ। তথা পরোক্ষপ্রিয়াঃ পরোক্ষ-নামগ্রহণপ্রিয়া ইধ এব হি 
ষগ্মাৎ দেবাঃ। কিছু সর্ধবদেবানামপি দেবে মহেস্বরঃ। দ্ধির্বচনং প্রক্কতাধ্যায়- 
পরিসমাধ্যথম্ ॥১৩।১৭॥ : 

* ইতি প্রথমাধ্যায়ন্ত তৃতীয়খগুভাযম্ ॥১1৩। . 
ইতি ্রীমৎগরমহংসপরিকলাজকাচাধযন্ শ্রগগোবিদ্দতগবৎ-পৃজ্যপাদ- 

শিড্ন্ শীমুঘরতগবতঃ কৃতে। এতরেক্পোপনিবড়াস্ধে প্রথমোধধ্যায়ঃ 1১ 
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ভাব্যাম্ববাল । যে হেতু *ইদষ্, (এই) ইত্যাকারে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ তাবেই সর্ধাস্তরস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে 

নহে; সেই হেতু "ইহাকে দর্শন করেন? এইরূপ অর্থে এই পরমাত্মা ইদন্্র নামে 
গ্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর জগতে ইদন্দ্রনামেই প্রসিদ্ধ । তিনি এই প্রকারে ইদন্দ্ 

হইলেও, ব্রদ্ধবিদ্গণ ব্যবহার সম্পাদনাবসরে তাহাকে পরোক্ষবাচক ইন্দ্রনামে 

অঙিহিত করিয়। থাকেন; কারুণ, তিনি পরম পুজনীয়, এইজন্য তাহার সাক্ষাৎ 

নাম গ্রহণে তয় আছে । দেবগণ যখন সাধারণতঃ পরোক্ষপ্রিয় অর্থাৎ পরোক্ষ 
নাম গ্রহণই তাল বাসেন, তখন সর্বদেবতার মধিপতি পরমেশ্বরের আর কথ। 

কি? আরন্ধ অধ্যায় সমাপ্তি হচনার্থ দ্বিরুক্তি কর] হইয়াছে ॥২৩।১৪। 

প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডের তাস্ান্রবাদ ॥১/৩1 



ভ্বিতীক্মোই শ্যাম । 

আবভ্ডাম্ম ভ্ডাম্যম,। এন্শিক্বধ্যায়ে এষ বাক্যার্থঃ_জগছৎপত্তি- 
স্থিতি প্রলয়$্দসংসারী সর্ববস্ঞঃ সর্বশক্তি: সর্বিৎ সর্দমিদং জগৎ স্বতোহ্ন্ব 
সস্তরম্ অন্ুপাদ্দায়ৈব আকাশাদিক্রমেণ 1 ৭ ্বাত্ম প্রবোধনার্থং সর্ধাণি চ 
প্রাণাদিমচ্ছণীরাণি স্বশ্বং প্রবিবেশ। প্রবিষ্ঠ চ স্বমাত্মানং যথাতৃতমিদং 
রঙ্গান্মীতি সাফাৎ প্রত্যবুধ্য £;) তন্যাৎ স এব সর্বশনীরেঘেক এবাত্ম, 
নান্ত ইতি। অগ্ঠোইপি “স ম আগ্ম।-ব্রক্গাম্মীত্যেবং .বগ্ভাৎ” ইতি, “আত্। 
বা ইদমেক এখাগ্র আপীৎ” ব্রহ্ম ততমমৃ” ইতি চোক্তম। অগ্ঠ্ চ সর্বগতস্য 
সর্বাত্মনে। বালাগ্রমাব্রমপ্য গ্বিষ্টং নাস্তি ইতি কথং সীমানং বিদার্যয প্রাপগ্ভত 
পিপীলিকেব স্থৃষিরমূ ? ১ 

নন্গু অত্যন্নমিদং (চাগ্ঘম্; বহু চার চোদযিতাব্_অকরণ: রী 
অন্ুপাদায় কিঞ্লোকানস্থজত | স্ষপ্তাঃ বুক্ধং সমৃদ্ধ, ত্যামৃচ্ছ ্ৎ। 
তন্ঠাভিধ্যানানুখাদি নির্ভিন্মূ মুখাদিত্যস্চা গ্র্যাদয়ো লোক্পালাঃ; 
তেবাঞ্চ অশনারাদিসংযোঞ্নমূ, তার তন- -প্ার্থনম্, তুধর্থং গবাদিপ্রদর্শনম্, 
তেষাঞ্চ যথায়তন প্রণেশনমূ, হৃষ্টন্তাগস্ত পলায়ণমূ, বাগা' দূতিত্তজ্জিসবক্ষা 
এতৎ সর্বং সীমাবিধারণ-প্রবেশসমমেব ২ 

অস্ত তহি সর্বমেবেদমন্ুপপন্রন্। ন, অক্রাত্মববোধমাএস্ত (ববাক্ষত- 
ত্বাৎ সর্ববোধ্যমর্থাদ ইত্যদোধঃ | মাগাবিবধধ। ;-_মহামায়াবী দেবঃ সর্বজঃ 
সর্বশজিঃ সর্বমেতচকার, সুখাববোধপ্রতিগত্যর্থ২ লোকবদাখ্যারিকাদি- 
প্রপঞ্চ ইতি যুক্ততরঃ প্ক্ষঃ নহি ৃষ্ট্যাধ্যায়িকাদিপরিজানাৎ কিঞ্চিং 
ফলমিস্যাতে ৷ এঁকাত্মাক্বরূপপরিজ্ঞানাত্ত অমৃ গত ফলং সর্কোপনিষংপ্রসিদ্ধমূ। 
্বতিযু চ গীতাত্যানথ -“লমং র্বেধু ভৃতেযু তির্ঠস্বং পরযেশ্বরম্” ইত্াদি 1৩ 

নন্থ ত্রয় আত্মানঃ, ভোক্তা! কর্ত। সংসারী জীব একঃ সর্বলোকশাস্ত্র- 
প্রসিদ্ধঃ। অনেক প্রাণিকর্ণাফলোপভোগধোগ্যানে কাধিষ্ঠনবল্পোকদেহনির্খী- 
ণেন লিঙ্গেন যথাশাস্প্রদর্শিতেন-_পুর প্রাপাদাদিনির্ঘাণগি ঙ্গেন তঘ্িষয়- 

ক কৌশলজ্ঞানবান্ হৎকর্তা পক্ষা্দিরিব ঈষবরঃ সর্বজে। জগতঃ কর্ত! দ্বিতীয়- 
শ্েতন আদম! 'অবগমাতে | “যো বাচা নিবর্তত্তে।” “নতি নেতি” 



ছিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। ৫৩ 

ইত্যাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ঘ ওপনিষদঃ পুরুষস্ৃতীয়ঃ। এবমেতে ব্রন আত্মানোহন্োন্ত- 

বিলক্ষণাঃ। তত্র কথমেক এবাত্মা অদ্বিতীয়োহনংসারীতি জ্ঞাতুং শক্যতে ? 
তত্র জীব এব তাবৎ কথং জ্ঞায়তে? নন্বেবং জ্ঞায়তে - শ্রোতা মস্ত] জষ্টা 
আদেষ্টাঘোষ্ট। বিজ্ঞাতা। প্রজ্ঞাতেতি ।3 এ 

নন্ু বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞায়তে _যঃ শ্রবশার্দিকর্তৃত্বেন অমতে মস্তা অবিজাতে। 

বিগুাতেতি চ। তথ! 'ন মতে্স্তারং মন্ীথ| ন বিজ্ঞাের্বিজ্ঞ।তারং বিজানীয়াঃ 
ইত্যাদি চ। সত্যং বিপ্রা তিবিদ্ধমূ যূদি প্রত্যক্ষেণ 'জ্ঞায়েত নুখাদিবৎ ॥ গ্রত্যক্ষ- 

জানঞচ নিবার্যতে “ন মতের্স্তারম্” ইত্যাদিনা। জ্ঞায়তে তু শ্রবণাদি- 

লিঙ্গেন ; তত্র কুতে। বিপ্রতিষেধঃ ?.৫ 

নন শ্রবণাদ্দিলিঙ্গেণীপি কথং জ্ঞায়তে, যাবক্তা যদা পুণোতি আত্ম। 
শ্রোতব্)ং শষ, ৩দ। তস্য শ্রবশা দিক্রিয়য়ৈব বপ্তমানত্বাৎ যনন-বিজ্ঞানক্রিয়ে ন 
সম্ভবত আত্মনি পণন্রে | তথা অন্তঞ্জা(প মননা দিক্রিান্ু.। শ্রবণাদিক্রিয়াশ্চ 

স্ববিষয়েঘেব। নহি মন্তব্যাদস্থাত্র মন্র্মনন ক্রিয়া সম্ভবতি ।৬ 

নন্ধ মন্পঃ সর্ধমেব, মুগ্তবান্।* , সত্যমেবমূ) তথাপি সর্দমপি মন্তব্যং , 

মন্তারমন্তরেণ ন মন্তং শকাম। যগ্যেখং কিং স্তাৎ? ইদমত্র স্তাৎ--সর্ববস্য 

যোহ্য়ং মস্তা, সমন্তৈবেতি ন মন্তব্যঃ স্যাৎ্। ন চ ত্বিতীয়ে!। মন্তরন্তাত্তি | ' 

বদ স আত্মনৈব মন্তব্যঃ, তদ। থেন চাত্মনা মস্তব্যঃ) ষশ্চ মন্তব্য আত্মা, তৌ ছে 
গ্রসঞ্যেয়াতাম্। এক এবাত্মা দ্বিধা মন্ত,-মন্তব্যত্বেন দ্বিশ কলী ওবেৎ বংশা দ্িবৎ, 

উভত়থাপ্যন্থপপত্তিরেব। যথা প্রদদীপয়োঃ প্রকাণ্থ-প্রকাশকন্বা্থপপত্তিঃ, 

সমত্বাৎ। ত্ৎ।৭ ্ 

নগ্চ মন্তর্মস্তব্যে মননব্যাপারশৃন্তঃ কালোস্ত্যাত্মমননায়। যদাপি লিঙ্গেনী-এ 
স্বানং মনুতে মন্ত|, তদ।পি পূর্ববদেব [পঙ্গেন মন্তব্য আত্মা, ষশ্চ তন্ত মন্তা 

তৌ বো প্রসজ্যেয়াতাম্ ; এক্ এৰ বা দ্বধেতি পূর্বোক্তোশদোষঃ | ন প্রত্যক্ষেণ, 
নাপ্যন্থমনেন জায়তে চে, কথমুচ্যতে “স ম ইত বিদ্ভাৎ' ইতি? 

কথং বা শ্রোতা মস্তেত্যাি 11৮ 

নন শ্রোতৃত্বাদিধর্মববানাত্মা। অশ্রোতৃত্বাদি চ প্রসিদ্ধমাত্মনঃ ; কিমত্র বিষমং 
পশ্ঠসি ? যণ্তপি তব ন বিধমমৃ, মম তু বিষমং প্রতিভাতি। কথম? যদ্বাসে 

শ্রোতা, তদা ন মত্ত! ; বদ। মস্তা। তদা ন শ্রোতা । তত্রৈবং প্লতি*পক্ষে শ্রোত। 
মস্তা, পক্ষে ন শ্রোত। নাপি মস্তা । তগ্ান্তাত্রাপি চ। যদৈবম্, তা শ্রোতৃত্বাদি- 

ধর্দযানাত্ম! অস্রোভৃত্বাদিধর্ধবা্ বেতি সংশয়ানে কথং তল ন দৈষম্যম্? 



৫৪ এঁতরেয়োপনিষদ্। 

যদা দেবদতো গচ্ছতি, তদা। ন স্থাতা গন্তৈব। দা তিষ্ঠতি, তদা ন গন্ত 
স্থাতৈব, তদ্দান্য পক্ষ এব গন্ত তং স্থাতৃত্র্চ, ন নিত্যং গন্ভ,ত্বং স্থাতৃত্বং বা, 

তদ্বৎ। ৯ | 

'তখৈবার কাণাদাদয়ঃ পশ্যস্তি। পক্ষে প্রাপ্তেনৈব শ্রোতৃত্বাদিন! আত্মোচ্যতে 

শ্রোতা মন্তেত্যাদিবচনাৎ। সংযোগজত্বমযৌগপদ্ধঞ্চ জ্ঞানশ্য হাচক্ষতে। 
দর্শ়স্তি চ “অন্টব্রমন1 অভূবং নাদর্শম্? ইত্যাদি যুগপজ জানানুৎপত্তিম্মনসো 
লিঙ্গমিতি চন্যাযামৃ। ভবত্বেবং; কিং তব নষ্টম্ যগ্ভেবং স্যাৎ? অস্ত্বেণং 

তবেষ্টং চেৎ? শ্রত্যর্থস্ব ন সম্ভবতি। কিংন শ্রোতা মন্তেত্যাদিঃ শ্রত্যর্থ; ? 
ন,ন শ্রোতা নমস্তেত্যা্দিবচনাৎ। ১০ 

নন্ু পাক্ষিকত্েন প্রস্থাক্তং ত্বয়া; ন, নিত্যমেব শ্রোতৃত্বা ্ যভ্যুপগমাৎ) 

“ন হি শ্রোতুঃ শ্রতের্বিপরিলোপো! বিদ্যতে” হত্যাদদিশ্রতেঃ। এবং 

তি নিত্যমেব শ্রোতৃত্বাগ্তভ্যুপগমে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধা যুগপজ জ্ঞনোৎপত্তির- 
জ্ঞানাঙ।বশ্চাত্মনঃ কল্পিতঃ শ্ভাৎ? তচ্চানিষ্টমিতি। নোভয়দোষোপপত্তিঃ 
আত্মনঃ শত্যাদিশ্রো তৃত্বাদিধর্্মবন্বশ্রুতেঃ। নঅনিজ্যানাং মূর্ভানাঞ্চ চক্ষুরা- 

দ্বীনাং দৃষ্ট্যাগ্তনিত্যত্মেব সংযোগবিয়োগধর্শিণামূ। যথা অগ্নেজপনং 
তৃণাদিসংযোগজত্বাং) তদ্বৎ। ন তু নি্যন্তামুর্তস্তাসংযোগ-বিভাগধর্দিণঃ 

সংযোগজ-ৃষ্ট্যাস্ভনিত্যধর্দত্বং সম্ভবতি। তথা চ ক্রতিঃ “ন হি রষদৃষ্টে- 
বিপরিলোপে' বিদ্তে” ইত্যাদ্যা | ১১ | 

“ এবং তহি ছে দৃ্ী-_চক্ষুযোইনিত্যা দৃষ্টিঃ নিত্যা চাত্মনঃ। তথা চন্বে 

শ্রতী-_শ্রোব্স্তানিত্যা)নিত্যা চাত্বস্বরূপন্য . তথা দ্ধে মতী বিজ্ঞাতী বাহ্কাবাহে। 
এবং হেব চেয়ং ্রুতিরূপপন্না তবতি _“দৃষ্ট্। শ্রুতেঃ শ্রোতা” ইত্যাদ্যা। 
লোকেহপি প্রসিদ্ধং চন্ুস্তিমিরাগমাপায়য়োঃ নষ্ট। দৃরির্জাত! দ্ৃতটিরিতি চক্ষু- 
দৃপ্টেরনিত্যত্বমূ। তথাচ শ্রুতিমত্যাদীনামাত্বদৃষ্াযদীনাঞ্চ নিত্যত্বং প্রসিদ্ধমেব 
লোকে। বদ্দতি হি উদ্ধ,তচ্ষুঃ স্বপ্নেহদ্ভ ময়া ভ্রাতা দৃষ্ট ইতি । তথ1 অবগত- 
বাধির্ধ্যঃ স্বপ্নে শ্রুতো মন্ত্রোধনেত্যাদি । যদি চক্ষুঃসংযোগজৈবাত্মনো। নিত্যা 
দৃষ্টিতয়াশে নশ্োত, তদ। উদ্ধতচ্গুঃ স্বপ্নে নীলপীতাদীনি ন পশ্ঠেৎ। “ন হি 

এষ্দৃষ্রেরিত্যান্ত! চ ক্রতিরন্কুপপন্ন। স্তাৎ।. “তচচক্ষুঃ পুরুষে যেন্ স্বপ্রং গশ্ঠতি” 
ইত্যাস্তা চ ক্রীতিঃএ ১২ ৃ 

। নিত্য! আখ্মনে! দৃ্ির্বাহা নিত্যনৃষ্টেঞ্জ$হিক|। বাহুক্েশ্চ উপজনাপায়াগ্ঘ- 
নিতাধর্বস্াদ্ গ্রাহিকায়া৷ আত্দৃ্টেততঘদব ভাসবদ্ অনিতাত্বাদি আক্জিনিমিতং 



দ্বিতীয়েহধায়ে--প্রথমঃ খণ্ডঃ। ৫৫ 

লোকস্েতি যুক্তমূ। যথ! ভ্রমণাদিধপ্্বদল[তাদিবস্তবিষয়ঘুষ্টিরপি ভ্রমতীব, 
তন্বৎ। তথ! চ শ্রুতিঃ “ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি”। তম্থাদা ত্বদৃষ্টে 
নিত্যতবান্ন যৌগপপ্ভমযৌগপদ্যং বাস্তি।. বাহানিত্যদৃষ্ঠযপাধিবশা, লোকন্ত 
তার্কিকাণাঞ্চ আগমসম্প্রদায়বর্জিতত্বাৎ আনিত্যা আত্মনে! দৃষ্টিরিতি ভ্রান্তি- 
রুূপপন্নৈব। জীবেশ্বর-পরমাত্মতেদকল্পনা চৈতন্নিমিতৈব। ১৩ 

তথা অস্ভি নাস্তীত্যাদ্যা্চ যাবস্তো বাঘ্মনসয়োর্ডেদা যব্রৈকং তবন্তি, 

তদ্ধিষয়ায়! নিত্যায়! দৃষ্টেনির্িশেষায়াঃ | অস্তি নাস্তি, একং নানাগুণবদগুণম্) 
জানাতি ন জানাতি, ক্রিয়াবদক্রিয়ম্* ফলবদফগষ্, সবীজং নির্বাঁজম্ 

নুখং ছুঃখম্। মধ্যমমধ্যম্। শুন্যমশ্ন্যমূ,। পরোহহমুন্যঃ। ইতি বা সর্ববাক্- 

প্রত্যয়াগোচরে স্বরূপে যে বিকযিতুমিচ্ছতি, সম নুনং খমপি 
্্বদেষ্টিতুমিচ্ছতি, সোপানমিব চ পত্ত্যামারোঢ়ুমু) জলে থে চ মীনানাং 
বয়স্ণং চ পদং দিদৃক্ষতে ; “নেতি নেতি” “যতো! বাচো নিবর্তান্তে” ইত্যাদি" 
শ্রুতিভাঃ, “কো অদ্ধা বেদ" ইত্যানিম্রবরণ 1 । ১৪ 

“কথং তি তন্ত, সম "আখ্বেতি' ব্দেনম্। ব্রুহি কেন প্রকারেণ, তমহং 
সম আাত্বেতি বিদ্ামু। অন্রাথ্যায়িকামাচক্ষতে--কশ্চিৎ কিল মনুযো 

মুগ্ঃঃ কৈশ্চিছুজঞঃ কশ্মিংশ্চিদপরাধে সতি, “ধিক্ ত্বায্, নাসি মন্ুম্ুঃ ইতি। 

স মুগ্ততয়া আত্মনো মনুয্য্ং' প্রত্যায়যিতুং কঞ্চিছুপেত্যাহ-শ্রবীতু ভবান্ 
কোইহমন্মীতি। লস তশ্য মুদগ্ধতাং জ্ঞাত্বাহ__ক্রমেণ বোধয়িস্কামীতি। 

স্থাবরাগ্থাত্মভাবমপোহ ন ত্বমমনুয়ু ইতুয্ত1 উপররাম। স তং মুগ্ধঃ 
' প্রত্যাহ-ভবান্ মাং বোধরিতুং প্রবৃতস্তীংবভূব, কিং ন বোংয়তীতি। 
“তীঁদগেব তন্তবতো। বচনমূ। নান্তমনুস্ঃ ইত্যাকেংপি মহুযত্বমাত্মনো ন 
গ্রতিপন্তে যঃ স কথং মহ্ুযোহসীত্যুজা২পি মনুযযতমাত্মনঃ প্রতিপন্েত। 
তঙ্থাৎ বথাশাস্োগদেশ এবাত্মাববোধবিবিঃ, নানতঃ। এ নহি অগ্েদাহং 
তৃণাদি অন্তেন কেনচিদ্্,ং শকাম্।১৫ 

অতএব শাস্মূ আতাম্বরপং বোধয়িতুং প্রবৃত্তং সৎ অমনুয্যত্ব-প্রতিষেধেনেৰ 

“মেতি নেতিপ্ইত্যজেপররাম। তথ। “'অনভ্ুরমবাহম্” “অযমাত। ত্শ্ 

সর্বানতুঃ” ইত্যনুশাসনম্ ) "তবমসি” “যত স্বস্য স্বমাস্ৈভৃৎ তৎকেন কং 
পঞ্টেং” ইত্যেবমাভপি চ।১৬ ৪৯ 

যাবধয়মেরং যধোজসিমমাত্বানং ন বেত, তাবদয়ং টিন নিতে 



৫৬ এঁতরেয়োপনিষরদ। 

মুপাধিমাত্ত্বেনোপেত্য অবিগ্যয়া উপাধিধর্মানাত্মনে। মন্তমানো ব্রহ্ষাপি- 

্তস্বপরধ্যস্েযু স্থানেযু পুনঃ পুনরাঁবর্তমানঃ অবিস্াকা মকর্ম্মবশাৎ সংসরতি।১৭ 

স এবং সংদরন্ উপাতদেহেন্রিয়সজ্ঘাতং ত্যজতি 7 ত্যক্ত। অন্যমুপাদত্তে। 
পুনঃ পুনরেবমেব নদীশ্রোতোবজ্জম্মমরণ-প্রবন্ধাবিচ্ছেদেন বর্তমানঃ কাঁভিরব- 

স্বাতি্বর্ততে -ইত্যেতমর্থং দর্শস্ত্যাহ শ্রুতিঃ বৈরাগ্যহেতোঃ-_ 

আভ্ডান্ম ভান্বেন্প অন্যুবাদ। আরত্যমাণ এই দ্বিতীয় 
অধ্যায-গত সমস্ত বাঁক্যের তাৎপর্ধ্লভ্য নর্থ এইরূপ-_জগতের সৃষ্টি-স্থিতি- 

সংহারকারী অসংসাঁরী সর্বজ্ঞ সর্ববিদ ও সর্বশকিসম্পপ্ণ পরমেশ্বর আপনার 

অতিরিক্ত কোন বস্তর সাহায্য না! লইয়াই আঁকাশাদিক্রমে এই জগৎ সৃষ্ট 

করিয়া, তিনি নিজেই আপনাকে জানিণার উদ্দেশ্টে প্রাণ ও ইন্দ্িয়াদি বিশিষ্ট 

সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন) এবং প্রবেশ করির। (জীবভাঁবাপন্ 

হইয়| )--ইদং ব্রদ্ম অন্মি অর্থাং আমি হইতেছি এই বর্গ স্বরূপ, এইরূপে 
স্বীয় আত্মাকে যথাযথরপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । অতএব বুঝা ষাইতেছে যে, 

সমস্ত গ্রাণিশরীরে তিনিই একমাত্র আত্মা, তণ্তিনন দ্বিতীয় কোন আত্মা নাই। 

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, “আমি সর্বভূতে সমান- তঙ্ধাত্বস্বপ্ূপ এইরূপ 
জানিবে এবং 'স্থঠির অগ্রে ইহ! একমাত্র আত্ম-শ্বরূপই ছিল' 'ত্রহ্গ সর্ববব্যাপী' 

ইতি।১ | , 

তাঈকথা, শ্রত্যন্তর-সংবাদে যখন জানিতে পার! যা্ঈটতেছে যে, সর্বব্যাপী 
ও সর্বাত্মক ( সর্বময় ) আত্মার ক্ষুদ্র কেশাগ্রপরিমাঁণ অংশও কুত্রাপি অগ্রবিষ্ট 

নাই ; তখন পিগীপিক! যেরূপ গর্ডে প্রবেশ করে, আত্মাও সেইরূপ মূর্ধপীমা 
বিদীর্ণ করিয়] প্রবেশ করিল কিরপে. (১)? ই, ইহ1 অতি সামান্ত আপত্তি; 

এ বিষয়ে আরও বহু আপত্তির বিষয় বিদ্যমান রহিয়াছে _'তিনি নিরিক্ট্িয় 

হইয়াও ইক্ষণ করিলেন”, 'কোন কিছু না লইয়াই'লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন। 
“জল হইতে পুরুযাদহ সথষ্টি করিয়! তাহাকে বন্ধিত করিয়াছিলেন” । তাহার 

সপ 

(৯) তাৎপর্ধ্য সপূর্বেধেজ্জ প্রবেশবৌধক হ্রুতিত্বার৷ জীব ও পরমাত্মার একত্ব সমর্থন 

কর! হইয়াছে; কেন্তু তাহাত সঙ্গত হইতেছে ম| ; কারণ, পরমাত্ম! অশরীরী; মুতয়াং শরীর 

ন৷ থাকায় সীমাব্দার কর! (ছিদ্র কর1) সম্ভব হয় লা; তাহার পর, পরমাত্মা! সর্ধব্যাপী 

কোথাও তাহার অসস্তাব নাই; ছ্বৃতরাং তাহা পক্ষে প্রবেশ করাও সম্ভব হইতেছে না। 

ভএষ প্রেশবাঁকা হইতে জীব ও পরমাত্বার একত্ব সমধিত হইতে পারে না। 



ব্বিতীয়েধ্যায়ে-_প্রথমঃ খণ্ডঃ। ৫ৰ 

সংকল্প হইতে পুরুষের মুখাদি অভিব্যপ্ত হইয়াছিল, এবং মুখাদি হইতে অগ্নি 
প্রভৃতি লোকপালগণ প্রাহুতূতি হইয়াছিল;.সেই লোকপালদিগের আবার 
অশনায় (ভোজনেচ্ছ ) প্রভৃতির সহিত যোগ এবং তাহার্দের আয়তনের 

(বাসস্থানের ) প্রার্থনা); তদনুসারে, গবাদি* দেহ প্রদর্শন) তাহার পর 

লোকগালগণের যথাযোগ্য আয়তনে প্রবেশ ; সৃষ্ট অয্নের আবার, ভয়ে পলায়ন 

ও বাগাদিকর্তক সেই পলায়মান অন্নকে ধরিবাঁর চেষ্টা-এ সমস্তই ত 

সীমাবিদবারণ ও প্রবেশের তুল্য ;[ সুতরাং আপত্তির যোগ্য 11২ 

আচ্ছা, ভাল কথা, উপরে যে সমস্ত বিষয় বল। হুইল, সে সমস্ত বিষয় 

অন্গপপন্ন বা অসঙ্গতই হউক; ক্ষতি কি? না। তাহা হইতে পারে না) 

কারণ, এখানে আত্মবোধই শ্রুতির একমাত্র" অভিপ্রেত; সুতরাং 

তদ্দতিরিক্ত সমস্ত কথাই অর্থবাদ-- আত্মবোধের স্তাবক মাত্র; কাজেই 

স্বার্থে, প্রামাণ্যহীন এ সকল বাক্যে যে সমস্ত দোষ আরোপিত হইয়াছে, 
তাহা ঠিক নহে। অথবা মায়াবীর দৃষ্টান্তেও ইহার পরিহার হইতে 
পারে ; অর্থাৎ মহামায়াসষ্পনন *সর্বব সর্বশক্তি পরমেশ্বর এই সমস্ত কার্য 
করিয়াছেন; ইহ! 'জানিলে তাহাকে বুঝিতে সুবিধা হইবে বলিয়া লৌকিক 

রীতি অনুসারে এ সমস্ত আধ্যার্মিক। বিস্তার কর] হইয়াছে মাত্র, ( প্ররুত- 
পক্ষে এই সমস্ত ঘটন। সত্য নহে; এই পক্ষটা অধিকতর যুক্তিসম্মত হয়। 
কেন. না, হৃষ্টিবিষয়ক আখ্যারিকাদি জানিলে যে অন্ত কোনও ফল হ্য়, 

ইহা] ত শ্রুতির অভিমত নহে; পরত আত্মার একত্ব ও যথার্থ গ্বরূপ 

জানলে যে, মোক্ষ ফল সিদ্ধ হয়, ইহা সমস্ত উপনিষদে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে 
এবং ভগবদৃগীতা প্রভৃতি স্থতিশান্ত্ও সর্বভূতে সমভাবে বিগ্কমান 

পরমেশ্বরকে” ইত্যার্দি বাক্যে এ কথাই উক্ত হইয়ীছে ৯, 

[ আত্মৈকত্বের বিরুদ্ধে শাশ্ব! প্রদর্শিত হইতেছে। ] ভাল? হিন- 
প্রকার আত্মার অভ্তিত্ব জান! বাইতেছে-[ এক জীব, দ্বিতীয় ইশ্বর 
ও তৃতীয় পরর্রন্ষ। ] তন্মধো, এথমোক্ত জীব কর্তা ভোক্তা ও সংসারী 

বলিয়। সমস্ত.লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । নগর ও প্রাসাদাদি- 

নির্মাণরূপ কার্য্য-দর্শনে তথ্বিযয়ে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন গ্ব্রধর প্রভৃতি যেমন 

সেই মগরাদির নির্মাতা অনুমিত হয়, তেমনি শান্ত্রোজ নানাবিধ প্রাণীর 
কর্মফলতোগের উপযুক্ত বিভিনকায ধর্গাদি লোক ও দেবী িনির্াপরপ 
হেসুদ্বারা। তৎকর্তায়পে সর্বজ্ঞ চেতন পরমেশ্বরও অঙ্মিত হইয়া খাঁকেন) 
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তিনিই দ্বিতীয় জাত্মা। তাহার পর, 'বাক্যসমূহ যাহার নিকট হইতে 
ফিরিয়। আইসে' ও “নেতি নেতি' ইত্যাদি শান্ত্রসিন্ধ যে, উপনিষদেন্ত পুরুষ 

(পরব্রন্ষ) ; তিনি হইতেছেন তৃতীয় । এই প্রকার পরস্পর বিভিন্নম্ঘভাব তিনটা 
আত্ম! [প্রমাণিত হইতেছে ]॥ তবে কিপ্রকারে বুঝিতে পারা যায় যে 
অদ্বিতীয় অনংসারী আত্মা একই বটে? এবং তাহাতে জীবেরই ব! অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় কি প্রকারে? [কেন?] জীবের অস্তিত্বত-_জীব শ্রোত। 
মস্তা ( চিস্তাকারী ) দরষ্টা, আদেশকারী, রিজ্ঞাত। ও প্রজ্ঞাতা এই প্রকারেই 
পরিজ্ঞাত হইতেছে? ৪ 

ই, জীববিষয়ক.উক্ত প্রকার ষে, জান, তাহা বিরুদ্বজ্ঞানই; কারণ, শ্রবণাদির 
কর্তীরূপে, যে জীব পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে, সেই জীবই আবার শ্রুতিতে 
“অমত মস্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা” বলিয়৷ অতিহিত হইয়াছে; [সুতরাং 
তদ্ধিষয়ক জান শ্রুতিবিরুদ্ধই হইতেছে ]। [ জীবের অজেয়তা সম্বন্ধে] 
সারও আছে--'মতির (মনের) সাক্ষীকে মনন করিও মা) এবং বিজ্ঞানের 

জাতাকে জানিও না ইত্যাদি। হা, তাহান্হইফ্লোই উক্ত জান*বিরুদ্ধ হইত, 
বদি ুখছুঃখাদির ন্ায় আত্মাও প্রত্যক্ষজানের বিষরীভূত "হইত ; তাহা ত হয় 
মা) কেননা; “ন মতেমস্তারম্” ইত্যাদি ঞ্ুতি কেবল জীববিষয়ে প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞানেরই নিবারণ করিয়াছেন। আত্মা যখন শ্রবণাদি জানের বিষরীতৃত 
বিজ্ঞাত বা অনুমিত; তখন আর বিরোধ কিসের ?। ৫ 

তাল কথ। 7 শ্রবণার্দি উপায় দ্বারাই বা আত্ম-বিজ্ঞান সম্ভব হয় কিরূপে? 
কেননা, আত্মা যে সময় শ্রোতব্য শব শ্রবণ করে, সে সময়ে, আত্মা কেবল 

. শ্রবণ-ক্রিয়। লইয়াই বর্তমান থাকে; সুতরাং সে সময়ে আপনাতে বা অন্তত 
কোঁথাও তাহার মনন ও বিজ্ঞানক্রিয়! সম্ভবপর হয় না; ম্নাদি ক্রিয়াস্থলেও 
এইরূপই ব্যবস্থা। " শ্রবণার্দি ক্রিয়াগুলি স্ববিষয়েই (শবাঁদি বিষয়েই ) 

নিবদ্ধ) দ্ুুতরাং মনন্বকর্তাত্ন যে, মননক্রিয়া, তাহা) কখনই মন্তব্য বিষয় ভিন্ন, 
অন্ঠব্র_আত্মাতে হয় না বা হইতে পারে ন1।৬ 

কেন? মনের ত সমস্তই বিষয়-_-মন্তব্য1 হা, এ কথা বদ্দিও সত্য) 
তথাপি- মননের কর্তা থাকা আবশ্তক; কর্তা ব্যতীত কোন মন্তব্য 
বিষয়ই মনন করিতে পারা যায় না। এরপ হইলেই বা কি হইবে? 

ইহাতে এই ছইবে যে, এই ধিনি সকপ্গের মন্তা--মননের কর্তা, তিনি মন্তাই 
থাকিধেন, কখনও মন্তব্য হইতে পারিবেন না; শখ মস্তার ঘননকার 
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দ্বিতীয় আর কেহ নাই। সেই মত্ত! যদি সিজেই নিজের মন্তব্য হইত, 
তাহা হইলেই, যে আত্ম! দ্বার! মনন করা হইত, এবং যে আত্মা মননের 
বিষয়ীভূত হইত, তাহাদের দ্বিত্ব বা ভেদ সম্ভবপর হইত) অথবা ছুইভাগে 
বিভক্ত একই বংশখগ্ প্রভৃতির সায়, এক শাত্মাই মননের কর্ত। ও মননের 
বিষয়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পরিত; কিন্তু এই উভয় প্রকার কল্পনাই ত 

অসঙ্গত বা অন্ুপপন্ন হইতেছে) যেমন ছুইটী প্রদ্দীপের মধ্যে একটী অপরটীর 
প্রকাশক হয় ন।) কারণ, উভয়ই মমান ; ইহাও ঠিক তন্্রপ ।৭ 

বিশেবতঃ আত্মা, যে সময় মন্তব্য বিষয় মনন করে. সে সময় উক্ত মমন- 
ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশৃন্ত এমন একটুকু ক্ষুত্র কালও নাই যে, যে কালে 
স্বতস্রতাবে আত্মার স্ববিষয়েও মনন হইতে 'পারে; [অথচ একই 
সময়ে ছুইটী পৃথক্ জ্ঞান হওয়! যুক্তিবিরুদ্ধ ]| আর বদি ক্রিয়! প্রভৃতি 

কোনপ্রকার লিঙ্গ (জ্ঞাপক হেতু) দ্বারা আত্মা আত্মার মনন করে 

বলিয়। অনুমান কর, তাহা হইলেও পূর্বের ন্যায় মস্তা ও মন্তব্যতেদে 
আত্মার ছুইটী ভাগ হতুন়্। পরে, 'অথব! দ্বিধাকৃত বংশখণ্ডাদির ন্যায় এক 
আত্মাঝই দ্বিত্বপ্রাপ্তিরপ পূর্বোক্ত দোষ সম্ভাবিত হয়। ভাল, প্রত্যক্ষ ব 
অনুমান দ্বারাও যদি আত্মাকে*জানিতে পার! ন যায় তাহ! হইলে কিরূপে 
বল! হয় যে, 'তিনিই আমার আত্ম” এইরূপে জানিবে এবং কিরপেই ব 

» শ্রোতা মস্তা' ইত্যাদ্দি প্রকারে আত্মাকে বিশেধিত কর! হয় ? ৮ 

তাল কথা, আত্মার শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম শ্রুতিতে কধিত আছে, এবং তাহার 

অশ্রোতৃত্বাদি শ্বতাবও শ্রতিগ্রলিদ্ধ রহিয়াছে; সুতরাং ইহাতে তুমি, কি 
বৈষম্য বা! অসঙ্গতি দর্শন করিতেছ ? ইহ, যদিও তোমার নিকট বিষম 

বলিয়া মনে না হউক, তথাপি আমার নিকট কিন্তু ইহা! বিষম বা অসঙ্গত 
বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে। যদি বল কেন? "1 বলিতেছি-_] এই 

আত্মা যে সময় শোও! হয়, ঠিক সেই সময়েই সস্তা হয় না আবার যে সময়ে 
মন্ত| হয় ঠিক সেই সময়ই শ্রোতা হয় ন1) [ কারণ, একই সময়ে জ্ঞানদ্ব় . 
হয় না]। এইরূপ হইলে এই দীড়াইল যে, আত্মা একপক্ষে শ্রোতাও বটে, 
মন্তাও বটে, আবার পক্ষান্তরে শ্রোতাও নহে, মন্তাও নহে। অপৃরাপর জান- 
সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থ। | যখন এইরূপই অবস্থাঃ তখন, আত্ম! কি শ্রোতৃতাদি ধর্মা- 
যুক্ত, অথবা! শ্রোতৃত্বাি ধর্্মবিযুক্ত ?*'এই প্রকার সংশয়ের সম্তাবন! থাকা 

তোমার নিকটই ব। বৈষম্য বোধ হইতেছে না কেন কেননা, “বব 
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(কোন ব্যক্তি) যে সময় গমন করিতে থাকে, সে সময় সে স্থাতা-- 

. কআবস্থানকারী (দাড়ান ) হয় না, পরন্ত গন্তাই হয়; আবার যখন অবস্থান 

করে, তখনও গন্ত। হয় না, পরন্ত, স্থাতাই (স্থিতিশীলই ) হইয়া থাকে। 

সে সময় যেমন ইহার গন্তত্ব (গতি) ওস্থাতৃত্ব (স্থিতি), উভয়ই পাক্ষিক; 
কোনটীই নিত্য নহে; ইহাও তন্রপ ।৯ 

কণাদমতাবলম্বী ও অন্যান্স দার্শনিক সম্পরদায়ভুক্ত গগ্ডিতগণও 
এ বিষরে এইরূপই বিবেচনা করিয়া থাকেন। আত্মা! পাক্ষিক শ্রোতৃত্বাদি 
ধর্শেই বিশেবিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্মার যে, শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম, তাহ। 

তাহার স্বাভাবিক বা নিত্যসিন্ধ নহে, পরন্ত পাক্ষিক অর্থাৎ সাময়িক-- 

অনিত্য। সেই পাক্ষিক শোতৃত্বাদি ধর্মঘারাই আত্মাকে “শ্রোতা” প্রভৃতি 

বল! হইয়। থাকে । কেননা, শ্রুতিতে 'শ্রোতা৷ ও মত্তা” ইত্যাদি উক্তি রহিয়াছে। 

তাহার পর, তাহার! জ্ঞানকেও সংযোগঞ্জ ও অযুগপত্ভাবা বলিয়া! ব্যাখ্য। 

করিয়। থাকেন, অর্থাৎ তাহাদের মতে ত্বগিক্দ্িয়ের সহিত মনের সংষোগই 

জ্ঞানোৎপা্তর সাধারণ কারণ, এবং * এক সময় ছুইটী জান হয় না 

বা হইতে পারে ন|। তাঁহারা যুগপৎ জানোৎপত্তির' বিপক্ষে--“আমার 

মন অন্ত বিষয়ে ছিল, তাই দেখিতে পাঁই নাই, ইত্যাদি ব্যবহারকে 
 হেতুরূপে প্রদর্শন করিয়া! থাকেন? এবং এই সিদ্ধান্তকেই ন্তাষ্য বলিয় 

বিবেচনা করেন (১)। [ অতঃপর পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন--যখন কণা * 
প্রভৃতির সিদ্ধান্তও এইরূপ, তখন ] এইরূপই সিদ্ধান্ত হউক, তাহাতে তোমার 

(সিদ্ধান্তবাদীর ) ক্ষতি বু আপত্তি কি? [ সিধান্তবা্দী বপিতেছেন ; ] ভাল, 
পসাসাপিপীস্পীপা পিপিপি ৮ ৮ শাপেশ্াীশী শী শ্পীশীত ৩৩ শট শিশাশীপাশিশীসীশািশীশিশিীশী সি পিল 

পপ 

(১) তাৎপর্ধা_কণাদসম্দা বলেন যে, জ্ঞানমাত্রের প্রতিই ত্বকের সহিত মনঃসংযোগ 

সাধারণ কারণ; অর্থাত স্ুিল্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ না হইলে কোনপ্রকার আদই উৎপন্ন 

হয়না । মন অতি লুন্দ্ম গরমাগুসদৃশ ) হৃতরাং একই সয়ে ছুইটা হীন্ত্রয়ের সহিত ননের 

যোগ হইতে 'পারে নু ;* সেই জন্তই এক সময়ে ছুইটা এন্ট্িয়িক জান উৎপন্ন হয়না। 

ইহাই মনের অপুত্ব-সাধক যুক্তি; এবং এই কারণেই জ্ঞানকে “নিত্য বলিতে পারা যায় 

, না; উহ! অনিত্য-_ পাক্ষিক ; কারণ, তঙ. মনঃসংযোগের সমভাবে জ্ঞানের উৎগত্তি, আর তাহার 

অভাবে জানের অনুৎপত্তি। শ্রবপাদিজাত এই জনিত্য জ্ঞান লইয়াই আত্মাকে 'শ্রোত। মন্ত। 

ইত্যাদি নামে উদ্লেখ কূর। হয়। অতএব আত্মা নিত্যজ্ঞানম্বভাব নহে, মনঃসংযোগের সাহাব 

জাদোদয় হয় বর্িনাই এক বিয়ে মন নিবিষ্ট খ্নুকিলে, তৎকালে অন্ত বিষয়ে জ্ঞান হয় ন। 

সঙ, মমঃসংযোগ যে। জানোতপত্তির প্রতি কারণ, ইহাই তদ্ধিষরে বিশেষ প্রমাথ ইত্যাদি। 



বিতীয়েৎধ্যায়ে__দ্বিভীয়ঃ খ&। ৪ ৬১ 

কথা, যদি তোমার অভিমত হয়, তবে তোমার পক্ষে এইরূপই হউক) 
এ্তির অর্থ কিন্ত এরূপ হইতে পারে না।.কেন? শ্রোতা মস্ত” ইত্যাদি কি 

শ্রতির অর্থ নহে? নাঃ যে হেতু “শ্রোতা নহে, মন্তা নহে' ইত্যাদি 

বিরুদ্ধ শ্ুতিবাক্য রহিয়াছে । ১০ 

তাল কথা; তুমি ( সিদ্ধান্তবাদী ) িঙ্গেইত শোতৃত্বাদি ধর্মের পাক্ষিকত 

স্বীকার করিয়াছ? না, যেহেতু শ্রোতার (আত্মার ) যে, শ্রুতি (শ্রবণ- 
জ্ঞান), তাহার কখনও বিলোপ হয়, না” ইত্যাদি ক্রতিবাক্যানুসারে-_ 

শ্োতৃত্বা্ি ধর্মের নিত্যতা স্বীকার করিলে, আত্মার সম্বঙ্ধে গ্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ 

দুইটী দোষ উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একই সময়ে জ্ঞানদ্বয়ের উৎপত্তি, 
দ্বিতীয়তঃ আত্মাতে জ্ঞানের অভাব; অথচ ইহাত *কাহাঁরে৷ অভীষ্ট নহে। 

ন1--উক্ত দৌোধদ্বয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ, শ্রতিবাক্যানগসারে শ্রত্যা- 
দির শ্রোতৃত্বাদি ধর্ম অর্থাৎ শ্রুতির শ্রোতা, মতির মস্তা, ইত্যাদি ধর্ম-সন্বন্ধও 
তাহাতে উপপন্ন হইতে পারে । কারণ, অনিত্য ও মূর্ত (পরিচ্ছিন্ন) চক্ষুঃপ্রভৃতি 

ই্জিয়ের যে, 'নর্শনাদি ব্যাপ্]ুর, *সেসমন্ত অনিত্যই বটে; কারণ, সমস্ত 
জ্ঞান সংযোগ ও রিয়োগবিশেষের ফল মাত্র। যেমন, তৃণাণি-সংযোগে 

অগ্নির জলন হইয়। থাকে, ইহাও *্তদ্রপ; কিন্তু সংযোগ-বিয়োগ-বিবঞ্জিত 

নিত্য অমূর্ভ আত্মার পক্ষে সংযোগজ অনিত্য দৃষ্ট্যাদি ধর্মের সম্বন্ধ কখনই 

সম্ভবপর হইতে পারে না। তদনুরূপ শ্রতিও আছে, দ্রষ্টার (আত্মার ) 

দৃষ্টির ( জ্ঞানের ) কখনও বিলোপ নাই' ইত্যাদ্দি। ১৯ 

তাল, এরূপ হইলে ত নিত্য ও অনিত্য ছুইটী দৃষ্টি হুইয়! পরে; চক্ষুর 

দৃষ্টি অনিত্য, আর আত্মার দৃষ্টি নিত্য; এইরূপ শ্রুতিও ছুইপ্রকার 

হয়-_শ্রবণের শ্রুতি অনিত্য, আর আত্মার শ্রুতি নিত্য; এই প্রকার 
বাহ ও আত্যস্তরক মতি ও বিজ্ঞাতির সম্বন্ধেও ধেিৰিধভাব সম্ভব হয়। 
হা, এরূপ হইলেই দৃষ্টির দ্রষ্টা ও শ্রুতির শ্রোতা” ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ 
সঙ্গত হইতে পারে; অভিপ্রায় এই যে, স্বশ্ঃং আতিই বখন বিবিধ দৃষ্টি্তির 
কথা বলিতেছেন, তখন এরূপ দ্বিতব-স্বীকারে অগ্রামাণ্য দোষ হইতে 

পারে না। লোকব্যবহারেও ইহা প্রপিদ্ধ আছে যে, চক্ষুতে 'তিষির' 

রোগ উৎপন্ন হুইয়! দৃষ্টি নষ্ট হইল, গ্রমাবার সেই রোগেরু অক্টাগমে দৃষ্টি 
জন্সিল; এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে ঢাঙ্ষুয় দৃষ্টির অনিত্যতাই ্রীতঘাণিত হয়। 

এইরূপে আত্ম্টিগ্রভূতির ও ভ্রুতি-মতি-প্রভৃতিরও মিতাত্ব ও অনিতা 



৬২ এঁতরেয়োপনিষদ্। 

লোকগ্রসিদ্ধই রহিয়াছে । তাহার পর, যাহার চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে, 
সেরূপ লোকও বলিয়া থাকে যে, 'অদ্ত স্বপ্নে আমি ভ্রাতাকে দর্শন করিয়াছি+। 

এইরূপ, যে লোকের বধিরত। অবধারিত হইয়াছে, সেয়প লোকও বলিয়। 
থাকে যে, 'অন্ শ্বপ্নে আমি অমুক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি' ইত্যাদি। আত্মার 
টি যদি চক্ষুঃসংযোগজনিতই হইত, এবং চক্ষুর বিনাশেই যদি বিনষ্ট হইত, 
তাহ। হইলে উৎপাটিতচচ্ষু লোক কখনই স্বপ্ন সময়ে নীল-পীতাদি রূপ দর্শন 

করিতে পারিত না, এবং '্্রষ্টার দৃষ্টি বিলুপ্ত হয় না? ইত্যাদি শ্রতিও 

সঙ্গতার্থ হইত ন| 7 “আর পুরুষের তাহাই চক্ষুঃ, যাহা ঘার! স্বপ্ন দর্শন করিয়া 

থাফে' ইত্যাদি শ্রুতিও উপপন্ন হইত ন1। ১২ 

অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মার দৃষ্টি নিত্য; সেই 
নিত্য দৃষ্টিই ইন্জ্িয়জনিত বাহ্দৃষ্টির গ্রাহক ও প্রকাশরু। জন্ম-মরণশীল 
বাহ্ দৃষ্টির অনিত্যত্ব বশতঃ তদ্গ্রাহক নিত্য আত্ম-দৃষ্টিতেও লোকে .ত্রান্তি- 
নিবন্ধন অনিত্যতা৷ কল্পনা করিয়! থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত কথা। ভ্রাম্যমাণ 
অলাত প্রতৃতি ( অলৎ কাষ্ঠথণ্ড প্রভৃতি) দর্শন করিলে, ত্ধিষয়ক চক্ষুর দৃষ্টিও 
যেন ভ্রমণই করিতেছে বলিয়! যেরূপ প্রতীতি হয়, ইহাও ঠিক তদ্রপ। এই 
গ্রকার শ্রতিও আছে--যেন ধ্যানই করে, যেন স্পন্দনই করে? ইত্যাদি। 
অতএব আত্মদৃষ্টির নিত্যত| নিবন্ধন জ্ঞানের যৌগপদ্য বা অযৌগপন্ত ভেদ 
নাই। বৈদিক-সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কশৃন্ত্ব নিবন্ধন তার্কিকগণের ও সাধারণ . 
লোকের যে, বাহ অনিত্য দৃষ্টি্প উপাধিবশতঃ আত্মৃষ্টিতেও অনিত্যতা 
্রম তাহা হইতেই পারে। জীব ঈশ্বর ও পরমাত্মার বিভাগ ক্পনাও উক্ত- 
প্রকার ত্রান্ত হইতেই সমূতপন্ন হইয়! থাকে । ১৩ 

উক্তপ্রকার ত্রাস্তিবশততই-_সমস্ত নাম-রূপবিভাগ যেখানে বাইয়া এক 
হইয়া যায়, সেই ব্রঙ্গস্বক্রপ নিত্য নির্বিশেষ দৃষ্টিদত্বদ্ধেই সৎ (অস্তি), অসৎ 
(নাস্তি) ইত্যাদি, বিকল্প কল্পিত হইয়া থাকে। তাহার পর, যে লোক, 
সর্ব গ্রকার বাকা ও চিন্তার অগোচর স্বরূপভূত ব্রদ্মেতে__সৎ, অসৎ, এক, 

| অনেক, সগ্ুণ, নিগু“ণ, জাত, অঞ্ঞাতা, ক্রিয়াযুজ, নিক্ষিয়, ফলবান্ (ভোক্তা), 
অফল ( অতোক্তা), সবীজ নিব্বাজ, সুখ দুঃখ, মধ্য ( অভ্যত্তর ), অমধ্য 
ঠ শুন স্বশৃ্, আমি, অন্ত-_ইন্ত্যা্দি বিকল্প কল্পনা! করিতে ইচ্ছা 
করে, সে প্লোক নিশ্যয়ই আকাশকেও ওর্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে ইচ্ছা করে, 
এবং পদদস্বয়ের সাহায্যে আাকাশেও সোপানের সায় আরোহণ করিতে অভিলাষ 



পিপল পিপিপি শী শিশিশেশীশিশি শীট তি 

, দ্বিতীয়েহধ্যায়ে--দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। ৬৩ 

করে, এবং জলে মৎশ্যের ও আকাশে পক্ষিগণের পদ ( পদ্দচিহ্') দর্শন 

করিতে ইচ্ছা! করে (১)। কেন না, “ইহা! নহে--ইহা নহে+, *বাক্যসমূহ যাহার 
নিকট হইতে ফিরিয়া আইপে? ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং মন্ত্রে “কে 
তাহাকে সম্যকৃরূপে গানে” ইত্যাদি উুল্লথ রহিয়াছে । ১৪ 

[ ভাল কথ, আত। বদি বাক্য ও মনের অগোঁচরই হয়, ] তাহা হুইলে 
“তাহাই আমার আত্মা এই প্রকারে আত্ম বেদন! (আত্মজ্ঞান) সম্ভব হয় কি 
প্রকারে? অতএব বলিয়া দাও-কি"প্রকারে আমি সেই, আত্মাকে ইহাই 
আমার আত্মা এইরূপে জানিব? এততৃত্তরে আচার্ধ্যগণ একটি আখ্যায়িক৷ 
ব্ণন] করিয়া থাকেন । [তাহা এই] কোন এক মুঢ় মনু কোন 

একটা অপরাধ করিয়াছিল; তজ্জন্ত কোন ব্যক্তি তাহাকে বলিয়াছিল 
যে, তোমায় ধিক, তুমি মন্ুষ্যই নহে। তিরস্কৃত ব্যক্তি স্বীয় মুঢতাবশতঃ 
আপন]র মনুষ্যত্ব প্রতিপাদ্ন করিবার অভিপ্রায়ে অপর কোন ব্যক্তিকে 
বলিল মহাশয়, 'গাপনি বনুন যে, শামি কে হই, অর্থাৎ মামি মনু 
কিনা? জিঙ্ঞাসিত ব্যক্তি উহার মৃঢ়ত্ বুঝিতে পারিয়৷ বলিলেন যে, আমি 
তোমাকে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি--স্থাবরাদিভাব পরিত্যাগ করিলে [বলিতে 

. হয় যে, তুমি অমানুষ নহে অর্থাৎ তুমি স্থাবরাদি স্বরূপ নহে, এবং মনুষ্য 
ভিন্নও নহে । তিনি এই কথা বলিয়াই চুপ করিলেন। সেই মূঢ় মনুষ্য পুনর্বার 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল-__আপনি আমাকে বুঝাইতে প্রত্বভ হইয়াও চুপ 
করিয়া রহিলেন কেন, আমাকে বুঝাইতেছেন না কেন? [ এই মূঢ়ের কথা 

যে প্রকার, ] আপনার কথাও ঠিক সেই প্রকার ; কারণ “ভুমি অমনুষ্যই 

(১) তাবণধয--বৈশেধিক ্ রভুতি আত্তিক দার্শনিকের মতে আত্ম। 'অস্তি (সৎ), 

নান। ( অনেক ), ণুধ; জানাঁতি, ন জানাতি (গধুপ্তি সধয়ে জান থাকে না, জ্বর থাকে ), 

ক্রিয়াবান, ফলবান্ (ইহ লোকে বা! গরলোকে স্বরতৃত কর্-ফল-তোকা ), সবীজ (বীজ ্খ_ 

জ্ঞান ও কর্মের সংস্কার, আত্মা তছ্যক্ত ), সখ 'ছুঃখ' অশুন্ত অমধ্য অর্জাৎ,দেছের বাহিয়েও 

বর্তমান এবং আমি ও অপর পরস্পর ভিন্ন। আর লোকায়তিক চার্ববকের মতে__নান্তি (অসৎ), 

অক্রিয় (পরলোকে গমনরূপ ক্রিয়া! নাই, এখানেই দেহাসুর গ্রহণ করে। নাণ্তিক ও ক্ষণিক 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে, অফল ; কারণ, সে মতে পরলোকগামী স্থামী আতা! নাই। ইহাদেরই 

মতে আত্মা নিবাঁজ ; কারণ, কর্ণ সংগ্কারের আশ্রমীভূত নিত্য আত্মার অভাব। *বিজ্ঞানবাদে 

আতা! দুংখন্বরপ। দিগন্বর বৌদ্ধমতে 'মধ)ম' ; কারণ, আত্মা দেহপরিমিত ; স্য়াং বাহিরে 
তাহার আত্তত্ব নাই। এতদিতিরিজ অগ্ুগ অজিয়াদি কথা লি অখৈতবানেও সঙ্গত হয় 

৯ , 



৬৪ ্রতরেয়োপনিষদ। 

নহে, এই কথা বলিলেও যে লোঁক আপনার মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারে না, তুমি 

'মনুযা' এ কথা বলিলেও সে লোক কি প্রকারে আপনায় মনুষ্যত্ব উপলব্ি 
করিতে পারিবে? ১7। 

অতএব আত্মোপলব্ধির সুবিধার নিমিত্ত শাস্ত্রে যেরূপ বিধান করিয়াছেন, 

তাহাই মথার্থ বিধান, তত্তিন্ন বিধি হইতে পারে না। কারণ, অগ্থি ভিন্ন 
অপর কেহট অগ্নির দাহ (দ্রহনষোগ্য ) তৃণ প্রভূতিকে দাছ করিতে পারে 
না। (১) এই কারণেই উপনিষদ শাস্ত্র আত্মার স্বরূপ নির্দেশে প্রবৃত্ত 

হইয্লাও উক্ত অমনুয্যত্ব-প্রতিষেধের স্যার কেবল '“নেতি নেতি” বলিয়াই 
নিবৃত্ত হটয়াছে। এইৰপ “অস্তর্ধহির্ভা বশ্ন্ত; 'এই আত্ম! সর্বানুস্াত ব্রহ্গস্বরূপ 

এবং তুমি তৎস্বক্ূপ' “যে সময় এই মুযুক্ষুর সমস্তই আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, 
'সে সময় কে কাহার ধারা কাহাকে দর্শন করিবে? ইত্যাদি রূপেই 
উপদেশ কর] হইয়াছে) কিন্তু বিণিমুখে কিছুই বল! হয় নাই, হইতেও 
পায়ে না। 1১৬ ৃ 

এই পুরুষ এবস্বিধ আত্মাকে যে পর্যাস্ত জঁনিচ্ে,না পারে,“ সেই পর্যন্ত 

অনিত্য বাহ দৃষ্টিরপ উপাধিকে আত্মন্বরূপে অবলর্থন করত অবিস্যার 

বশে উপাঁধির ধর্মসমূহকে আত্মার ধর্ম মনে করিয়! অবিস্তা ও কাম-কর্ের 
বশবর্তা, হইয়া! ব্রহ্মা স্তঘপর্য্যস্ত বিবিধ স্থানে নিরস্তর পরিভ্রমণ 

করিতে থাকে । ১৭ | 
অবিষ্তা-বশবর্তাী উক্ত জীব এই প্রকার পরিভ্রমণ করত পূর্ব-গৃহীত দেছে- 

(১) তাৎপর্ধয-_ অভিপ্রায় এই যে, যে বন্ত 'কেবনই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষপ্রতীতির বিষয়; সে 

বন্ধকে কোন প্রমাণ দ্বারা বিধিমুখে প্রতিপাদন করা রস্তব হয়না । যে লোক স্বয়ং মনুষ্য, 

তাছার মনুব্য্বগ্রতীতি প্রত্যক্ষগম্য'। তাহার মনুধ্যস্থ বুঝাইতে হইলে, উপদেশক কেবল তাহার 

অমনুষ্যস্ব ভমনিবৃত্তির জন্ঠ যাহ। যাহা! বলিতে হয়, তাহাই বলিবেন। এইরূপ আত্ম! যখন 

শ্বতভাবতই প্রত্যক্ষগম্য, বাক্য ও মনের অগ্গোচর ; তখন ৰাক্য ও মন তাহার শ্বরূগ প্রতিপাদন 

করিবে কি প্রকারে? তৃণদাহ করিতে একমাত্র অগ্রিরই জ্মমত] আছে; অন্যের নাই; 

| স্থতরাং তৃণদাছের জন্য সুতীক্ষ অন্্াদি প্রয়োগ যেমন নিশ্ষল। তেমনি আত্ম। বখন একমাত্র 

প্রতযক্ষের বস্ত) তখন তন্ধিবগ্ে বাকা ও মন প্রভৃতি প্রযুক্ত হইলেও নিশ্চয়ই বিফল হইয়া পরে। 

এইলন শান্সসফুহও বিধিমুখে আত্মার ম্বরূগ প্রতিপাদনে যত্বগর দ| হইয়া। “নেভি দেতি, ইত্যাদি 

রূগে দিষেখমুখেলতিপাদন খ্বারাই কেবল তমীক্-ত্রাস্তি নিরাশ করিতেছেন মা্র। এর ছলে 

অনস্তাবনা-বুদ্ধি ও বিপরীত"বুদ্ধি দুর করয়াই'*শাস্ত্রের একমাত্র কর্তব্য; তত্বার্শন কেবল 

নাক্ষাৎকীরেরই বিহয়। ৫ 



দ্বিতীয়েহধ্যায়ে -_ প্রথমঃ খণ্ডঃ। ৬৫ 

রিয়াদি-সংঘাতকে একবার পরিহ্যাগ করে. এবং ত্যাগ করিয়া আবার ন্তন 

অন্য দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে । নদীলোতের ন্যায় জন্ম-মরণপ্রবাহ 'শবিচ্ছিন্ন 

থাকায় বারংবার এইভাবেই বৃত্তি (জন্ম) লাভ করত নান। রকম অবস্থায় 
অবস্থান করিয়া থাকে, ঞোকের মনে বৈরাগা-সমুদ্পাদনের উদ্দেস্তে, শ্রুতি 
সেই বিষয়টা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন-_ 

পুরুষে হ ঝ| এয়মাদিতো। গর্ভো ভবতি যদেতজ্দ্রেতঃ। 

তদেতত সর্ব্বেত্য! ইঙ্গেভ্যান্তেজঃ সম্ভ.তমাত্মন্ডেবাত্মানং বিভর্তি 

তদ্যদ স্ত্বিয়াং [সঞ্চত্যৈনজ্জনয়তি, তদস্ত গ্রথমং 

জন্ম || ২৪।। ১।। 

চক্ললাঞ্্ি। অয়ং ( অবিগ্ভাদিদোষবান্ চন্দ্রমগুলাৎ প্রত্যাবৃতঃ 
পুরুষঃ ) আদিতঃ ( প্রথমং অন্লরসরূপেণ ) পুরুষে (পিতৃশরীরে গর্ভঃ ভবতি। 

| কোৎসৌ গর্ভঃ?  ইত্যাহ_-] য্ষ এতৎ রেতঃ (শুক্রমূ, তশ্মিন্ রেতসি 

জনিয্যমানতয়! জীবস্য প্রবিষ্ট )। তত এত (রেতঃ) সর্কোঃ 
অল্পেভ্যঃ ( দেহাবয়বেভ্যঃ সভৃতং (শনিষ্পন্নং) তেজঃ (সারভৃতম্)। [ তৎ 

রেতোরূপম্ ] আত্মানং (আক্মপারং ) আত্মনি (স্বশরীরে) এব বিভর্তি 

(ধারয়তি) [পিতা ]। যদ স্ত্রিয়াং ( খতুমত্যাং ভার্ধ্যায়াং) সিঞ্চতি 
( উপগচ্ছন্ আধত্তে পিতা), অথ (তদা )' এনৎ ( এতৎ রেতঃ) জন্নতি 

( শরীররূপেণ পরিণময়তি ) অন্য (সংসারিণঃ পুকুষস্ত) তৎ স্রিষকাং 

নিষেকরূপং ) প্রথমং জন্ম ( গ্রথমাবস্থাতিবাজিরিত্যচ্যতে ) ॥২৪1১॥ 

সুলান্মন্বাদ। [উক্ত অবিষ্ভা ও কামকর্্মাভিমানযুক্ত সংসারী 

পুরুষ কর্ম্ক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ধ হইয়! ] প্রথমতঃ পুরুষ 

শরীরে গর্ভরূগী হয়। [গর্ভ কি, তাঁহ! বলিতেছেন-] যাহা এই প্রসিদ্ধ 

রেতঃ ( শুক্র ), [ তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত, হইয়াছে || সেই 

এই রেতঃ পিতার সমস্ত দেহাবয়ব হইতে সম্ভূত তেজঃ অর্থাৎ সারতৃত। 

পুরুষ (পিতা ) এই আত্মদূত রেতকে প্রথমে আপনাতেই ধারণ করে 
( পোষণ করে)। স্ত্রী যখন খতুমতী হয়, তখন সেই স্ত্রীশরীরে ইহা 

নিষিক্ত করে; নস্তর এই রেতকে গর্ভরূপে উৎপার্দন করে। ইহাই 

সংসারগামী পুরুষের প্রথম জন্ম বলিয়। কথিত হয় হী 



৬৬ এঁতরেয়োপনিষদ্। 

স্পাহুটক্লভাজ্্যক্ম,। অয়মেবাবিস্তাকামকর্ম্মাভিমানবান্ বজাি কর্ণ 
রুত্বা অধ্যৃল্লোকাৎ ধৃমাদিক্রমেণ চন্জ্রমসং প্রাপ্য ক্ষীণকর্মা। বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ ইমং 
লোকং প্রাপ্য অল্নভূতঃ পুরুষাগ্ো হুতঃ | তগ্মিন্ পুরুষে হ বৈ অয়ং সংসারী 

রসার্দিক্রমেণ আদিতঃ প্রথমতৃঃ রেতোঁরূপেণ গর্ভো ভবতীতি এতদাহ-_- 

যদেতৎ পুরুষে রেতঃ, তেন রূপেণেতি।১ 
তচ্চৈতৎ রেতঃ অন্নময়স্ত পিগুস্ত সর্ধবেতযঃ অঙ্গেত্যঃ অবয়বেভ্যে। রসাদি- 

শক্ষণেভ্যঃ তেজ: সাররূপং শরীরন্য. সভ্ভৃতুং পরিনিষপনরম্ তৎ পুরুষস্য আত্মভূত- 

্বাদাত্বা। তমাত্ানং রেতোরূপেশ গর্ভীভূতমূ আত্মন্যেব শ্বশরীরে এব 
আত্মানং বিভন্তি ধারয়তি। তঙ রেতঃ ্ত্রিয়াং সিঞ্চতি যদা, যদা ষণ্মিন্ কালে 

ভার্য্যা খতুমতী, তস্তাং 'যোষাগ্ স্ত্রিয়াং সিঞ্চতি উপগচ্ছন্, অথ তদ! এনৎ 
এতদ্রেত আত্মনে। গর্তৃভূতং জনয়তি পিতা । তৎ অস্য পুরুষস্ স্থানারিগগমনং 
রেতঃসেককাঁলে রেতোরপেণান্য সংসারিণঃ প্রথমং জন্ম প্রথমাবস্থাভিব্যক্তিঃ। 

তদেতদুজং পুরস্তাৎ“অসাবাত্মা অমুমাত্মানম্” ইত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥ ১॥ 

ভ্ডাম্্যানুব্লাঙগ । অবিদ্থা ও, ফাষফকর্ম্জূনিত অভিষ্বানসম্পন্ন এই 

জীবই য্ঞার্দি কর্ম সম্পাদন করিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর ধুমাদি- 
ক্রমে চন্ত্রমগুলে গমব করে ; সেখানে স্বীপন কর্মফল শেষ হইলে পর, বৃষ্টি 
প্রভৃতিক্রমে পৃথিবীতে পতিত হইয়! প্রথমতঃ অন্নরূপে পুরুষরূপ অগ্নিতে 

আহুত হয় (১)। এই সংসারী জীব সেই পুরুষেই ( পিতৃদেহেই ) রসরুধিরাদি: 
ক্রমে রেতোরূপে (শুক্ররূপে) পরিণত হইয়। প্রথমতঃ গর্ভরূপ ধারণ করে; 

পাপা পাপা আপা পপ 

(১) ত1ৎপধ্য-_এখানে সাধারণভাবে জীবের সংদারগতি বা জক্মগ্রণালী নির্দেশ 

করিতেছেন।--কশ্মাঁ পুরুষগণ যাগাদি সৎকর্মানুষ্ঠানের ফলে, দেহত্যাগের পর ধুমাদ্দিপথে 

( দক্ষণায়নে ) চন্রলোঢক, গমন+ করে এবং জলময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্পাফলের 
ভোগ শেষ করিয়! ' যখন বুঝিতে পারেন যে, এঞ্ন আমার পতনে আর বিলম্ব নাই, 

তখন ভাতাদের হৃদয়ে অত্যন্ত ছুঃখ ব1 সন্তাপ উপস্থিত হয়, সেই মন্তাগপের ফলে তাহাদের 
জলময় দেহটা গণ্িয়া যায়, এবং প্রথমে ভ্তলোকে পরে+ সেখান হইতে মেধমগ্ুলে পরিয়া 

মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত হইস্ বৃষ্টিষষপে পৃথিবীতে পরে; শেষে রস্ধগে বৃক্ষা্দি দেহে প্রবিষ্ট 

হইয়। অল্প বা তক্ষ্য ব্রব্য রূগে পুরুষের দেছে প্রবেশ করে; সেই ভু অ্নই রসরুধিরা দিক্রমে 

গুক্রাকারে পদ্লিণত হয়। ভীষ সেই শুক্রমধ্যে নিহিত থাকে। সেই শুক্ত আবার খ্ৃতুকালে 

স্্রীদেহে নিষিভু” হট এবং সেখানে স্কুল দেহাকার ধারণ করিয়া 'খাকে। হালোগ্যোপনিষদে 

গঞ্চা্লিবদ্যা গ্রকরণে ইহ! বিস্কৃততাবে বিবৃত আঁছে। 
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ইহাই বিবৃত করিয়। বলিতেছেন-_এই যে, প্রসিদ্ধ রেতঃ, তদ্জপে (গর্ভ 
হয় )।১ 

সেই এই রেতঃপদার্থটা অন্নময় দেহপিগ্ডের সমস্ত অবয়ব হইতে অর্থাৎ 
রসাদিরূপ সমস্ত অংশ হইতে শরীরের সারভত তেজোরূপে সন্ভৃত-- পরিনি্পন্ 
হয়। ইহা পুরুষের আত্মভূত 7 এই কারণে আত্মা নাঁমে অভিহিত হইয়াছে। 
রেতোরূপে গর্ভভাবাপন্ন সেই আত্মাকে পুরুষ আপনার শরীরেই প্রথমে ধারণ 
করিয়া থাকে। ভার্ধ্যা খতুমতী হইলে পর, পুরুষ সেই খতুমতী ভার্ধ্যারূপ 
অগ্রিতে উপগত হইয়া, ষখন রেতঃসেক করিয়৷ থাকে, তখন পিতা আপনার 
উক্ত শুক্রকেই গর্ভরূপে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পিতার দেহ-গত 
বাসস্থান হইতে যে রেতঃসেক কালে সংসারী পুরুষের রেতোরপে নির্গষন 
অর্থাৎ স্ত্রীদেহে প্রবেশ, ইহাই তাহার প্রথম জন্ম-প্রাথমিক অবস্থার 
অভিব্যক্তি । ইতঃপূর্বে “অসৌ আত্মা অমুম্ আত্মানম্” ইত্যাদি বাক্যেও এই 
কথাই উক্ত হইয়াছে ॥,৪।১। 

তত স্তি়া আত্মনয়ং গচ্ছতি যথ। স্বমঙ্গং তখা। তম্মাদেনাং 
ন হিনস্তি, সাস্তৈতমাতানমুত্র গতং ভাবয়তি | ২৫ | ২॥ 

সক্পতলাহঠি। স্বং (ম্বকীয়ং অঙং স্তনাদি ) যথা [আত্মতৃমং গল্ছতি ] 
। তথা (তদ্দেব , তৎ (রেনঃ) স্িয়াঃ (যস্তাং জ্তিয়াং নিষিকং তন্যাঃ) 
আত্মভূয়ং (আত্মভাবং আত্মাব্যতিরেকতাং) গচ্ছতি। তন্মাৎ (স্্রিয় 

আত্মভাবেগগমনাৎ হেতোঃ) এনাং (আধারভূতাং স্ত্িয়ং) ন হিনস্তি 
( অস্তঃ গ্রবিষ্টং শল্যমিব ন পীড়য়তি )। সা (গণভিণী) অত্র (আত্মন উদরে ) 
গতং ( প্রবিষ্টং) অন্য ( ভর্ভ,) এতং আত্মানং াবয়তি .( অন্থকূলাশনাদিতিঃ 

বর্ধয়তি )॥২৫।২॥ / এ 

স্তলান্ুব্বা্গ । নিজের অঙ্গ যেমন রঃ ্লরপ্য প্রাপ্ত হয়, 
তেমনি সেই নিষিক্ত রেতও সেই স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়, অর্থাৎ 

গভিনীর দেহাবয়বরূপে পরিগণিত হয়; সেই কারণেই এ রেতঃ 
ইহাকে ( গভভিণীকে ) পীড়! দেয় না। সেই গণ্ভিনী আপুনার উদরে 
প্রবিষ্ট স্বামীর এই রেতোরগী আত্মাকে অনুকূল 'আহুরাদি ছারা 
পরিবদ্ধিত করিয়া থাকে ॥২৫॥২|, 
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স্াক্কল্লভান্বযস্ন,। তৎ রেতঃ যন্তাং স্িয়াং সিক্তং সৎ তন্তাঃ স্িয়াঃ 

আত্মতূয়ম্ আত্মাব্যতিরেকতাং--ষথা পিতুঃ এবং গচ্ছতি গ্রাপ্রোতি যথা স্বমঙ্গং 
স্তনাদি, তথা তত্ধদেব ৷ তন্মাদ্ধেতোঃ এনাং মাতরং স গর্তো ন হিনস্তি 
পিটকাদিবৎ। যম্মাৎ স্তনাদি স্থাঙ্গ বদাত্বভূয়ং গতমূ, তম্মান্ন হিনস্তি ন বাধতে 

ইত্যর্থঃ। সা অন্তর্বত্বী, এতৎ অস্য ভর্ত,রাত্মানমূ অত্র আত্মন উদরে গতং 

প্রবিঃ্ং বুদ্ধ! ভাবয়তি বর্ধয়তি পগিপালয়তি গর্তবিরুদ্ধাশনাি-পরিহারমৃণ- 

অনুকূলাশনাদ্যুপযোগং চ কুর্বতী ॥ ২৫ ॥ ২॥ 

ভ্ঞাজ্যান্মুলাদ। সেই রেতঃ যে স্ত্রীতে নিষিক্ত হয়, সেই স্ত্রীর 

আত্মভাব অর্থাৎ পিতার দেহের ন্যায় তাহার দেহের সহিতও অব্যতিরিক্ত- 

ভাব প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে ৷ যেমন স্তন প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ সমূহ [ দেহের সহিত 

একীভূত হইয়। থাকে ], ইহাঁও ঠিক তেমনি। এই কারণেই সেই গর্ভ 

অস্তরস্থ পিটক (গ্রন্থির মত এক্প্রকার ব্রণ) প্রভৃতির ন্যায় এই মা'তাকে 

গীড়া দেয় না। যে হেতু সেই গর্ভটী স্থাঙ্গ স্তনাদ্দির ন্তায় আত্মভাব প্রাপ্ত 
সেই হেতুই বাঁধ! বা পীড়া দেয় না। * : «' 

সেই গণ্ভিণী যখন বুঝিতে পারে যে, স্বামীর আত্মা আমার উদণে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন সে গর্ভের অনিষ্টকর আহারাদির পরিরঞ্জন ও অন্ধুকৃল 
আহারাদির ব্যবহার করিয্না ভর্তার আত্মভূত সেই গর্ভকে তাবিত-. 

পরিবর্ধিত করে, অর্থাৎ গর্ভ পোষণ করে ॥২৫|২| 

সা ভাবয়িত্রী, ভাবয়িতব্যা ভবতি তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি, 
সোহগ্র এব কুমারং জন্মনোইগ্রেধি ভাবযৃতি। স' যৎ 

কুমারং জদ্মনোইগ্রেইধি ভাবয়ত্যাস্মানমেব তন্ভাবয়ত্যেষাং 

লোকানাং সস্তত্যা। এবং সম্ততা হীমে লোকাস্তদস্ত দ্বিতীয়ং 
জন্ম ॥.২৬ ॥৩।। ও 

ক্ষ লাঠি [ হন্মাৎ | সা গর্ভবতী স্ত্রী) ভাবয়িত্রী [ গর্ভভূতত্ত | 

ভর্ভ,রাত্মনঃগ। [ তক্মাৎ সাপি] ভাবয্লিতব্যা (তত্র বন্তান্নপানাদিভিঃ 

পালনিতব্যা ভবতি। স্ত্রী ( গর্ভবতী) তং ( ভর্ত,রাত্মতৃতং) গর্ভং বিত্ত 

(দশ মাসান্ স্বোদরে ধারয়তি )। , সঃ ( পিত।) জগ্রে ( গ্রসবাৎ পূর্বম্) 
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এব [ পরিনিষ্পন্নং ] কুমারং (বালং) জন্মনঃ অগ্রে ( প্রসবাৎ পরং) অধি- 

ভাবয়তি ! জাতকর্মীদিনা সংস্কতং করোতি )। 

সঃ (পিতা ) জন্মনঃ অগ্রে কুমারং যৎ অধিভাবয়তি, তত আত্মানমূ এব 

( পুত্ররূপং ) ভাবয়তি * [ কিমর্থম্ত্যাহ_-*] এফাং ( ভবিষ্যৎ-পুক্রপৌত্রাদি- 
রূপাণাং) লোকানাং সম্তত্যৈ (অবিচ্ছেদ্1ায় ); হি (ষতঃ) ইমে ( পুত্রাদয়ঃ ) 
লোকাঃ এবং (পুজোত্পাদনদিকর্্মণা ) সম্ততাঃ ( অবিচ্ছিন্নাঃ) [ ভবস্তি, 

অন্যথ! বিচ্ছিগেয়ুরিতিতাবঃ ]। ২ (প্রহথতত্বং ) অস্ত (গন্য ) ঘ্বিতীয়ং 

জন্ম ইত্যর্থঃ ॥২৩।৩। 

শুলাপ্নুবাদ। [ সেই গর্ভবতী স্ত্রী যেহেতু, গর্ভভূত স্বামীর 
আত্মার পোষণ করেন, সেই হেতু ] তিন [ স্বামীরও অন্ন বস্ত্রাদি 

দ্বার | প্রতিপালনীয়া হন। গর্ভবতী স্ত্রী গর্ভভূত স্বামীকে পোষণ 
করিয়া থাকেন। প্রথমেই পত্বীর উদরে স্ুনিষ্পন্ন কুমার ভূমি 
হইলে পরএপ্রথমেই স্বামী জ]ত, 'কর্্মাদি দ্বারা পুল্রের ভাবনা ব1 সংস্কার 

সম্পাদন করেন।, তিনি যে, পুজ্রের সংস্কার করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা 

তিনি পুক্রপৌন্রাদিরূপে বংশৰ্দ্ধির জন্য নিজেরই সংস্কার করেন। 
কারণ, এইরূপ ক্রিয়ার ফলেই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। 

'এইরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়াই তাহার দ্বিতীয় জন্ম ২১] ৩॥ 
পার্ল ভান্য'ম। লস! তাবয়িত্রী বর্দাযিত্রী তর্ত,রাত্মনো গর্ভভূতন্ত 

ভাবস্লিতব্যা বর্ধয়িতব্যা চ ভত্রাঁ ভবতি। ন হ্ংপকারপ্রত্যুপকারমস্তরেণ 
লে!কে কন্তচিৎ কেনচিৎ সম্বন্ধ উপপ্ঘতে। তং গর্তং স্ত্রী যথোক্তেন 

গর্ভধারণবিধানেন বিভর্তি ধারয়তি এগ্রে প্রাগ'জন্মনঃ ৮ স.পিত। অগ্রে এব 
পূর্বমেব কুমারং জাতমাত্রং 'জন্মনঃ অধি উর্াং জন্মনঃ জাতং কুমারং জাত- 

কর্মার্দিনা পিতা ভাবরতি। স পিতা যৎ্ যন্মাৎ কুমাখং হজন্মনঃ অধি উদ্ধ€ 
অগ্রে জাতমাব্রমেব জাতকর্মমাদিন! ঘৎ ভাবয়তি, ত্দাত্মানমেব ভাইয়তি 
পিতুরাটত্মব হি পুক্ররূগেণ জায়তে | তথা হৃ,জ্ঞম._-“পতির্জায়াং প্রবি- 

শতি” ইত্যাদি । ৪ 

তৎ কিমথমাত্মানং পুক্ররূপেণ জনয়িত্বা ভাবয়তি ? উচ্যতে--এযাং 

পোকানাং সন্ভত্যৈ অবিচ্ছেদাক্েউ)্থঃ। , বিচ্ছিন্তেরন্ হীমে _লোকাঃ 



৭০ এতরেয়োপনিষদ্ । 

পুজোৎপাদনাদি যদি ন কুর্ধযঃ। এবং পুভ্রোৎ্পাদনাদি কর্্মাবিচ্ছেদেনৈব 
সন্ততা প্রবন্ধরূপেণ বর্তস্তে হি যন্াৎ ইমে লোকাঃ, তন্মাৎ*তদদবিচ্ছেদ্দায় তত, 
কর্তব্ম১ ন যোক্ষায়েত্যর্থঃ। তদস্য সংসারিণঃ পুংসঃ কুমাররূপেণ 

মাতুরুদ রাঁৎ যির্গঘনমও তদ্রেতোরপাপেক্ষ্য়। দ্বিশীয়ং "জন্ম দ্বিতীয়াবস্থাভি- 
ব্যক্তিঃ॥ ২৬॥ ৩। 

ভাঁজ্যান্নুত্মা্গ। পনেই যে ভাবয়িত্রী অর্থাৎ স্বামীর আত্মভূত 
দেহের পোষণকারিণী স্ত্রী; তিনিও আবার ভাবয়িতব্য। অর্থাৎ উপযুক্ত 

অন্বস্ত্রা্দি দ্বার স্বামীণ পোঁষনীয়।। কেননা, জগতে উপকার ও 

প্রতাপকার ব্যতীত কাহারে সহিত কাহারও সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে 

ন|। স্ত্রী প্রথমতঃ প্রসবের পুর্বে শাস্ত্রোক্ত গর্ভধারণ-বিধানক্রমে 'সই 

গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন। পুর্বে উৎপন্ন ( গর্ভরূপে অবস্থিত) কুমার 

জন্মগ্রহণ কব্রিলেই অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পরই, পিতা সেই কুমাঁরকে জাতকর্ম 
প্রভৃতি দ্বারা ভাবিত (সংস্কারসম্পন্ত ) করেন। পিতা যে, জাতকর্্মাদি 

হায় জাতমান্ত ( ভূমিষ্ঠ হইবার পরই ) কুমারের সংস্কার, সম্পাদন করিয়া 
থাকেন, ;, বুঝিতে হইবে, ] তাহ! তিনি নিজেরই সং্কার করিয়! থাকেন; 
কারণ, যেহেতু পিতার আত্মাই পুত্ররূপে জন্ম লাভ করিয়া থাকে । অন্তত্রও 

এই কথা উক্ত আছে--'পতিই [ পুভ্ররূপে ] পত্বাতে প্রবেশ করেন, 

ইত্যাি। ' 

ভাল, তিনি কিসের জন্য পুক্ররূপে 'জন্ম লাত করিয়া আপনার সংস্কার 

সম্পাদন করেন? হা. 'বলিতেছি- এই সমুদয় লোকের (বংশের ) সম্ভতির 
জন্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদের জন্য ।* লোকে যদি পুত্রোৎ্পাদন না কল্পিত, তাহ। 

হইলে এই সমস্ত লোক অর্থাৎ পুক্রপৌন্রাদিপ্ররাহ বিচ্ছিন্ন হয়া যাইত। 

যেহেতু পুত্রোৎপাদন ,গ্রভৃতি কর্মের অবিচ্ছেদেই সমস্ত লোক অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহরঞপ প্রবৃ হইতেছে, সেই হেতুই বংশবিচ্ছেদ নিবৃত্তির জন্য 
ধর্নপ কর্ণ কুরিতে হয়, কিন্ত মুক্তির অন্য নহে। এই সংসারী পুরুষের 

যে, পুত্ররূপে মাতৃ-ঘঠর হইতে নির্গমন, তাহা পূর্বকথিত শুক্রাবস্থা 
অপেক্গ। দ্বিতীয় জন্ম, অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিব্যক্তি ॥ ২৬ ॥ ৩। 

সোহগথািমাতমা গুণ্যেভ্যঃ'' কর্মভ্যঃ  গ্রতিধীয়তে। 



দিতীয়েহধ্যায়ে__ প্রথম: খণ্ড । ১ 
অথান্তায়মিতর আত্মা কৃতকুতো। বয়োগতঃ প্রৈতি, স 
'ইতঃ প্রয়ন্ের পুন্ঞ্জায়তে, তদন্ত তৃতীয়ং জন্ম ২৭ ॥ ৪॥ 

শনক্পলাটি। [ জনকং প্রতি পতরকুমুপযোগং দর্শয়তি-_-“সোই স্তায়মূ, 
ইত্যাদিনা ]। অস্ত (পিতুঃ) লঃ অয়ং' (পুত্ররূপঃ) আত্ম (দেহঃ) 
পুণ্যেত্যঃ কর্মমভ্যঃ ( শাস্ত্রো্-পুণ্যকর্ধমনিশ্পাদনার্থং) প্রতিধীয়তে (পিত্রা 
্বগ্রতিনিধিরপেণ গৃহে স্থাপ্যতে )। অথ (অনস্তরং) অন্ত (পিতুঃ) 
বয়োগতঃ (বার্ধক্যমাপন্নঃ) ইতরঃ আত্মা :দেহঃ) কৃতরুত্া? ( এতজ্জন্মপ্রধুক্তানি 
কর্মাণি কৃতানি যেন, তাদৃশঃ সন্) প্রৈতি (ভরিতে )। সঃ (পিতা) 
ইতঃ ( অন্মাৎ দেহাৎ) প্রযন্ ( নির্গচ্ছন্) এব পুনঃ জায়তে ( শ্বকর্মান্থসারেণ 
বর্গ নরকে, পৃথিব্যাং বা সমূৎপদ্ভতে ৷ অন্মিন্ দেহে স্থিত এব স্বকর্ণান্থরূপং 
দেহান্তরং মনসা শ্বীরুত্য পশ্চাৎৎ স্বদেহং ত্যতীতি ভাবঃ)। অন্তু 
( গ্ভীতৃতন্ত পুক্ুস্ত ) এতৎ্ তৃতীয়ং জন্ম ( তৃতীয়াবস্থা তিব্যক্তি- 
রিত্যরথঃ) ॥ ২৭॥ ৪ ॥ , 

মুলানুন্বাদ্। ' পিতার প্রতি, পুজ্রের উপকারিতা প্রদর্শন 
করিতেছেন ]--পিতার ছুইচী আত্ম।-_-এক স্বকীয়, দ্বিতীয় পুর্রদেহ ; 

তল্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুক্ররূপী দেহটা পুণ্য কর্ম সম্পাদনের 
' জন্য নিজের প্রতিনিধিরূপে গৃহে স্থাপিত হয়। অনন্তর বার্ধক্য দশা 

উপস্থিত হইলে, ইহার অপর আত্মাটা অর্থাৎ তিনি নিজে কৃতকৃত্য 

হুইয়। এখান হইতে প্রস্থান করেন। তিনি প্রস্থানের সময়ই 
| কর্্ানুসারে ] পুনর্ববার [ স্ব্গাদি স্থানে ] জন্ম লাভ করেন। . ইহা 
ডাহার তৃতীয় জন্ম ॥ ২৭॥ ৪॥ মর 

স্পান্জজ্ ভাজ্যক্ম, অন্ত পিতুঃ সোহয়ং পুজ্রাত্মা পুণ্যেত্যঃ 

শান্্রোজেভ্য: কর্ভ্যঃ কর্মনিশ্পাদনার্থং প্রতিধীয়র্তে প্রিতুঃ স্থানে, পিত্র! ' 
যৎ কর্তব্যষত তৎকরণায় প্রতিনিধীয়ত ইত্যর্থঃ। তথাচ সম্পরততিবিস্তায়াং 
ধাজসনেয়কে--“পিত্রান্ুশিষ্টোহ্হং বরহ্মাহং যজ্ঞঃ” ইত্যাদি প্রতিপন্থতে ইতি। ১ 

অথ অনন্তরং পুত্রে নিবেশ্তাত্মনো! ভারম.অন্ত পুক্রস্য ঈতরোহ্য়ং যঃ 
পিতরাত্মা স্তন্ত্যঃ। কর্তব্যানুশয়াঘিমুকতঃ কৃতকর্তব্য ইত্ঘ।। বয়োগতঃ : 
গতবয়। জীপ: সম্ প্রতি ব্রিয়তে। স ইঃ অপ্াৎ রে বীর পরিত্যজনেব 

৬, 



ধ২ এঁতরেয়োপনিষদ। 

তৃণজলুকাবৎ জেহাত্তরমুপাদদানঃ কর্পচিতং পুনর্জায়তে । তদন্ত মৃত 

প্রতিপত্তব্যং যত, তত তৃতীয়ং জন্ম । ২ 

নম্থু সংসরতঃ পিতুঃ সকাশাদ্রেতারপেণ প্রথমং জন্ম ; তন্যৈব কুমার- 

রূপেণ মাতুর্ঘিতীয়ং জক্ষোক্তম.১ . তন্যৈব তৃতীয়ে জন্মনি বক্তবো, প্রফতস্ত্য 
পিতুর্যজ্ন্ম, ততৃতীয়মিতি কথণুচ্যাতে 1. নৈষ' দোধঃ) পিতাপুজয়োরেকাত্ম- 

ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাং। সোহপি পুত্রঃ বপুত্রে, ভারং নিধায় ইতঃ প্রয়ন্নেৰ 

পুনর্জায়তে। যথা পিতা । তন্ত্রোজ্মিতরক্রাপুুক্জমেব ভবতীতি মন্ততে 

শ্রুতিঃ 7; পিতাপুর্রয়োরেকাত্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ ৪ 

ভ্ডাম্যান্ুবাদি। এই পিতার সেই পুত্ররূপী আত্মাটী শান্ত্রো্ত 
পুণ্য কর্মের জন্ত অর্থাৎ থুণ্যকর কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশে, পিতার স্থানে 

গ্রতিবিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিতার কর্তব্য কর্ম করণের জন্য 

প্রতিনিধি কৃত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে সম্প্রতিনামক বিস্তার 
প্রকরণে (১) এইরূপই কধিত আছে-_পিতার অন্থশাসনপ্রাপ্ত পুত্র 'আমি 

( পু) ব্রহ্ম এবং আমি যজ্ঞ' ইত্যাদিরূপে'চিন্না করিয়া থাকে । ৯ 
অতঃপর পুজ্রে আপনার কর্তব্য-ভার সমর্পন করিয়া, এই পুত্রের 

ষে, পিতৃস্বরূপ অপর আত্মাটি কৃতরৃত্য অর্থাৎ পরিশোধনীয় খণত্রয় (২) হইতে 

বিমুক্ত ও বয়োগত অর্থাৎ যাহার বয়স চলিয়। গিয়াছে, এরূপ জরাজীর্ণ 

হইয়া প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যগ্রস্ত হয়। সেই পিতৃ-আত্মা এখান হইতে' 

নির্ন সময্বেই_দেহত্যাগের সমকালেই তৃর্ণজনুক1 (জোক) 

(১) তাৎপর্য-বৃকদারপ্যকোপনিধদের প্রথম অধ্যায়ে ১৭শ শ্রতিতে সপ্তাতি-বিদ্যার 
ধধা বিবৃত আছে ।--সপ্প্রত্তি অর্থ মুমুহ্ুর দ্নেছাবসানকালীন কর্তব্য-চিন্তা!। মুমূতু ব্য 

ধখন বুঝিতে পারে যে, আমর দেহত্যাগের জার বিলম্ব নাই, তখন (তিনি স্বীন্ন পু্রকে 

সঙ্গুথে আময়ন করিয়! বিজের জীবনে বে সমস্ত কর্ম ঝরণীয় ছিল, অথচ করা হয় নাই, 

সেই সমন্ত কর্দের উল্লেখ করিয়! বলিবেন-_“অমুক অমুক বর্দ আমার করণীয় ছিল, কিন্ত 

কর! হয় নাই', ইহা! অব করিয়া শিক্ষিত পৃত্ বলিবে বে,আষি সেই সমূঘয় কর্ম সম্পন্ন 
' - স্করিধ, ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে যে, বং রঙ, ত্বং যত; অর্থাৎ তৃষিই বর্গ 

খ্বরূপ, তুমিই হজ ত্বরপ। তদুত্তরে পুত্র লিবে যে, 'হ, জামিই ব্রদ্ধ, আমিই হজ ইত্যাদি। 
(২) তাধ্ধাধ্য--ক্রুতিতে কথিত আছে যে, “জান্মানে। বৈ ব্রাক্মণন্তিভি ণবান্ জানতে ।” 

অর্থাৎ ত্রাক্মণ জনের মেয়েই দেবধণ ধবিখণ ও পিতৃখণ, এই তিন প্রকার খণ লইগজা জম্ম গ্রহণ 

করে। অনত্র হজাদি কর্ধান্ষ্ঠান ছার! দেখধণ দান দ্বার! খবিখণ, এবং সন্তানোৎপাদ দ্বারা 
শিল্কখণ পরিশোধ করিয়া বৃতক্কভা হইবে। 



খত 

দ্বিতীয়েধ্যায়ে__-প্রথমঃ খণ্ডঃ। খত 

প্রভৃতির ন্যায় কর্দোপাত্ত অপর দেহ গ্রহণ করত পুনরায় জন্মলাভ করে। 

মৃত্যুর পর, ই যে তাহার দেহাস্বর গ্রহ, তাহাই তাহার তৃতীয় 
জন্ম। ২ 

ভাল কথা, পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সংসারী জীবের পিতাঁর নিকট হইতে 
শুক্ররূপে প্রথম জন্ম ; সেই জীবেরই আবার কুমাররূপে মাতার নিকট হইতে 
ঘিতীয়বার জন্গ হয়) এখন তৃতীয় জন্ম নির্দেশের সময় তাহার প্রয়াণকারী 
পিতার ষে ভবিধ্যং জন্ম, তাহাই তৃতীয় জন্ম বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে 

কিরূপে? না, ইহ! দোষাবহু নহে; যেহেতু এখানে পিত! ও পুত্রের একাত্ম- 
তাঁব বা অভিন্নত! প্রতিপাঁদানেই শ্রুতির তাৎপর্য্য ।, শ্রুতির অভিপ্রায় এই ষে, 
পিতার ন্যায় মেই পুত্রও বার্ধক্যে নিজ পুন্রে মাপনার কর্তব্যতার সমর্পপপূর্ববক 
এখান হইতে প্রস্থান-সমকাঁলেই পুনরায় জন্ম লাভ করিবে । ইহা যখন 

একে প্রতি উক্ত হইল, তখন অপরের (পুত্রের ) প্রতিও উক্তই হইল বুঝিতে 

হইবে; কারণ, পিত| ও পুজের,আস্া স্বরপতঃ এক অভিন্ন ॥ ২৭ ৪। 

তছুক্তৃবিণা-_ 

গর্ভে নু সন্নস্থেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। 

শতং মা পুর আয়পীররক্ষন্নধঃ শ্টেনো! জবস! ন্ত্িরদীয়মিতি 
গর্ভ এবৈতচ্ছয়ানো বামদেৰ এবমুবাচ || ২৮ '। ৫|। 

ব্ললাখ?ি। খবিণ। (মন্ত্রী) তৎ (এবং সংসারিণে! জন্মমরণ- 
প্রবাহুপাতজং ছুঃখং, ততজ্ঞানস্ত চ তদুচ্ছেদকত্বং ) উক্তম্-- 

অহং (বামদেবনামা। খধিঃ) গর্ভে সন্ (ন্বিসন্) হু (এব) 

এবাং দেবানাং ( অগ্িবাধুপ্রভৃতীনাং ) বিশ্বা ('বিশ্বানি সর্বাপি) 
জনিমানি (জন্মানি ) অন্ববেদং (বিজ্ঞাতবান্ অন্মি )৯ শতং (অনেকাঃ) 
আয়সীঃ (লৌহমধ্য ইব ছুর্ভেষ্ঠাঃ) পুরঃ (পুর্য্য ইব শরীরাণি) মা (মাং) 
অধঃ (সংসার-পাশবিমুকেঃ প্রাক) অরক্ষন্ ( রক্ষিতবত্যঃ__মুক্িপ্রতিরোধং 
কৃতবত্যঃ )। [ অনন্ভরঞ্চ ] হলঃ (পাক্ষবিশেষ ইব) অব] (দ্বরয়) 
নিরদীয়ং ( আত্মজানপ্রসাদেন পাশং নির্ভিস্ নি্গতোহুন্ি) ইতি। 
বামদেবঃ (তদাখ্য খধিঃ) গর্ভে শয়াদ এব (গর্ভস্থ এব) এতৎ 

(পূর্বোজ। দনার্ঘমু) এবমূ উবাচ ( উ্ভবান্ ) ৪২০4 না 
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ম্ুলান্ুন্াদ। খধিও সংসারী জীবের উক্তপ্রকার জদ্ম- 
মরণপ্রবাহনিমিস্তক ক্লেশ ও. তত্বজ্ঞানের তছুচ্ছেদ-সাধনতাঁর বিষয় 
বলিয়াছেন আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত 

দেবতার ( অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ) বহুসংখ্যক জম্ম সম্যকৃরূপে অবগত 

হইয়াছি। তন্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, বহুসংখ্যক আয়সী ( লৌহময়ী ) 
পুরী ( শরীর ) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পারে তত্বজ্জানের 
প্রভাবে আমি "শেন পন্সীর ন্যায় এ পাশ চ্ছেদন করিয়। নির্গত 

হইয়াছি। বামদেব খষি গর্ডে অবস্থানকালেই এই কথা বলিয়।- 

ছিলেন ॥২৮।৫। ' 
“াহ্কলভ্ডাম্ক্ম.। এবং সংসরন্ অবস্থাভিব্জিব্রয়েণ জন্মমরণ- 

প্রবন্ধার্যঃ সর্বো লোকঃ সংসার-সমুদ্রে নিপতিতঃ কথঞ্চিৎ যদা! অত্যুক্তমাআনং 

বিজানাতি--ঘস্তাং কন্তাঞ্চিদিবস্থায়াম্, তদৈব মুক্তসর্বসংসারবন্ধনঃ কতকত্যো 

তবতীতোোতদ্ বন্ধ, তদুজমৃষিণ। মন্ত্রেণাপুক্তীমিভ্যাহ ৃ 
গর্তে ছু মাতুঙগর্তীশয়ে এব সন্, স্থিতি বিতর্কে। অনেকজন্মাস্তরভাবনা- 

পরিপাকবশাৎ এবাং দেবানাং বাগগ্ন্যাদীনাং জনিমানি জন্মানি বিশ্ব 

বিশ্বান্ি সর্ববাণি অন্ববেদমূ অহম্--মহো অন্ুবুদ্ধবানশ্মীত্যর্থঃ। শতং অনেকাঃ 
বহব্যঃ মা! মা$ পুরঃ আয়সীঃ আয়ম্তঃ লোহমধ্য ইবাভেগ্ভানি শরীরাণীত্যভি-' 

প্রায়ঃ। অরক্ষন্ রক্ষিতবত্যঃ সংসার-পাশনির্গমনাৎ অধঃ। অথ গ্ঠেন ইব 

জালং তিত্বা জবস! আত্মজ্ঞানকতসামর্ধ্েন নিরদীয়ং নির্গতোহন্মি। অহো। 
গর্ভ এব শয়ানে। বামদেব খধিরেবমুবাচৈতৎ ॥ ২৮। ৫॥ 

ভাম্যান্ুলাদূ । 'সংসার-সাগরে নিমগ্ন সমস্ত জীবলোক পূর্বোক্ত 
জন্যত্রয়বপ তিনপ্রর্কার অবস্থার অভিব্যক্তিক্রমে জন্ম-মরণগ্রবাহ ভোগ 

করত, যেকোন অবস্থায় হউক, যখন কোনপ্রকারে শ্রুতিকধিত আত্মাকে 

বিশেষভাবে অবগত হইতে পারে, তখনই সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে 

বিমুক্ত হইয়] কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে । এই বিষয়চী মন্ত্রে উক্ত হই- 

মাছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-- শ্রুতির 'ু' শব্দটা বিতর্কবোধক। আমি 

' গর্ভে--মাতৃজঠকে থাকিয়্াই বছ জন্মে সঞ্চিত সুচিস্তার ফলে, এই বাক্ অগ্নি 
প্রভৃতি দেবতাগণের সমস্ত জন্ম ( জর্গবৃততাস্ত ) জানিয়াছিলাম, অর্থাৎ বড় 
আনন্দে কথা যে, তখনই অনুভব করিতে সমর্থ হই়্াছিলাম। আমি 
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, এই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার পূর্বে লৌহমরী পুরীর ন্তায় 
ছর্ভে্ত বহুসংখ্যক *শরীর আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অর্থাৎ আঁবদ্ধ 
রাখিয়াছিল। অনন্তর শ্েন পক্ষী যেরূপ বন্ধন-জাল ছেদন করিয়! 

বাহির হয়, তদ্রপ আমিও আ্ম-জ্ঞান*জনিত সামর্থ ঘার [সেই 

সংসার-বন্ধন হইতে ] নির্গত হইয়াছি। বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে 

বামদেব খষি গর্ডে শয়ান (গার্গত ) থাকিয়াই এই বিষয়টা উক্তপ্রকরে 
বর্ণন। করিয়াছিলেন ॥২৮।৫। 

সস. এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেধাদুদ্ধী উৎক্রম্য।মৃদ্সিন্ 
স্বর্গে লোকে পর্ববান্ কামানাপ্তাম্বতও সমভবত সম- 
তন€ || ২৯॥ ৬॥ 

“ ইতি দ্বিতীরাধ্যায়ন্ত প্রথমঃ খণ্ড || ২॥ ১।। 

 ইতত্যেতরেয়ো পুনিষনরি শ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ২॥ 
আরণ্/কক্রমেণ তু পঞ্চমোহ্ধ্যায়) || ৫ ॥ 

ল্পুলাহ্ঠি। এবং (যথোজপ্রকারং আত্মানং) বিদ্বান (আানন্) 

* সঃ ( বামদেব খষিঃ ) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (শরীর-বিনাশাৎ। শরীরবিশেষাঘ। ) 
উর্ধঃ (উন্নতঃ --পরমার্থভৃতঃ সন্) উৎত্রম্য (সংসাররূপাদধোভাবাহুক্রতিমাপস্) 
অমুদ্িন € ইন্দ্িয়াগোচরে ) স্বর্গে (্বপ্রকাশে ) নোকে ( পরমাত্মভাবে ) 

" [ অবস্থিতঃ সন্ ] সর্বান্ কামান্ আণু1 (পূর্ণকার্মঃ সন) অমৃতঃ (মরণ- 
রহিতঃ বিমুক্তঃ ) সমতবৎ। অধ্যায়সমাপ্ত্যর্থ! দিরজিরিত্যর্থঃ ॥২৯/৬। 

সুলান্ুাদ। সেই বামদেব খধি এই 'প্রকারে আত্মততব 

অবগত হইয়া বর্তমান দেহ নাশের পর উর্ধলোচক , উৎক্রমণপূর্ববক 

ইন্দ্রিয়াতীত ন্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করত সর্ববকাম লাভ 

করিয়৷ অর্থাৎ ঈশ্বরের ম্যায় পৃর্ণকাম হইয়া! অস্ত ( মরণরহিত-_ 
বিমুক্ত ) হইয়াছিলেন। অধ্যায় সমাপ্তি, সুচনার্থ 'সমভবঝং' গনী 
ঘ্িরুক্তি কর! হইয়াছে ।২৯॥৬ 

তি এতরেয়োপনিষদে ঘ্িতীয়াধ্যায়ে প্রথম খণ্ড ব্যাথ্য। |২।১, 
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সপাক্জ্র ভাজ. সঃ বামদের খবিঃ যথোক্তমাত্বানমূু এবং 

বিঘান্ অন্মাচ্ছরীরভেদাৎ শরীরশ্যাবিষ্ভাপরিকরিতস্য আয়পবদনির্ভেতপ 

জননমরণাস্ভনেকানর্থশতাবিষ্শরীর গ্রবন্ধস্ত পরমাত্মজ্ঞানামৃতোপযোগজ নিত- 

বীর্যক্কতভেদাৎ শরীরোৎপত্তিবীজা বিদ্াপ্দিনিমিত্তোপমর্দছেতোঃ  শরীর- 

বিনাশাদিত্যথঃ। উর্ধঃ পরমাত্মভূতঃ সন্ অধোভাবাৎ সংসারাৎ উৎক্রম্য 
জ্ঞানাবগ্যো তিতাঁমলসর্বাত্মভাঁবমাপন্নঃ সন্ অমুক্ষিন যথোক্তে অজরেহমুতেহভয়ে 

সর্ধজ্েইপূর্কেিনপরেইনস্তেবাহে প্রজ্ঞানামৃতৈকরসে স্বর্গে লোকে স্বন্থি্নাত্মনি 
শ্থে স্বরূপে অমৃতঃ সমভবৎ অস্মজ্ঞানেন পূর্বমাপ্তকাম য়া জীবন্লেব সর্ধান্ 
কামানাগ্ত1 ইত্যর্থঃ। দ্বর্বচনং সফলস্য সোদাহরণস্তাত্মজ্ঞানস্য পরিসমা্তি- 
প্রদর্শনার্থম ॥ ২৯ ॥ ৬॥ 

ইতি শ্রীমৎ্পরমহংসপরিব্রাজ ক।চার্যযস্ত শ্রীগোবিন্দ তগবৎ-পুঁজ্যপাদশিষ্যস্য 
শরীমচ্ছক্করতগবতঃ কৃতো৷ এতরেয়োপনিযত্তাস্ে 

দ্বিতীয়োধধ্যায়ঃ ॥ ৬॥ 

ভ্ডাম্ম্যান্যুন্বী্গ । সেই বামর্দেব “নাক খধি উঞ্জ আত্মাকে 

বথোক্তপ্রকারে অবগত হুইয়৷ এই শরীর-ভেদের পর অর্থাৎ লৌহ্ময়ের ন্যায় 
দুর্ভেন্ এবং জন্ম-মরণাদদি ব্বিধ অনর্থরাশিসমদ্িত এই অবিস্তাকল্লিত 
শরীরপ্রবন্ধের যে, পরমাত্মজ্ঞানরূপ অমৃতরসাম্বাদজনিত শক্তি দ্বারা ভেদ - 

শরীরোৎপতির কারণীতভূত অবিগ্থাদি, দোব-নিবৃভির ফলে যে, শরীরের 
বিনাশ বা! পতন, তাঁহার ফলে, উর্দ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া, সংসাররূপ 
অধোভাব (অপরুষ্ট অবস্থা) হইতে উৎক্রমণ করিক্ন) তবজ্ঞানোস্তাসিত 

বিমল সর্বাত্মভাব লাভ করত, ইন্জ্রিয়ের অগোঁচর অর অমর অমৃত অভয় 
সর্বজ্ঞ এবং পূর্ব ও পর্, অগ্তর ও বাহির বিবজ্জিত একমাত্র প্রজ্ঞানম্বর্বপ 
্বর্গলোকে স্বীয় আত্মাঁতে অর্থাৎ স্ব-শ্বরূপে [অবস্থনপূর্ববক] অমৃত হইয়াছিলেন। 
এখানে বুঝিতে হইবে যে, সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ সর্বাত্মভাব লাত করায় 

জীবদবস্থায়ই সমস্ত কাম্যবিষয় অধিগত হুইয়াছিলেন ; এই জন্যই বলা হইল 

যে, সমস্ত কাধ্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ পূর্ণকাম, হইয়া। এখানে যে 
কল ও উদাহরণের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের কথ! পরিসমাণ্ড কর! হইল, তাহা 
জাপনের নিষিত্ঃ £সমতবৎ কথাটার ত্বিরুক্তি কর! হইয়াছে ॥২৯/৬ 

এতয়ের উপনিষদের ঘিতীয়াধাযে প্রথম খণ্ডের ভায়ানুবাদ ॥২।১ 
5 দ্বিভীয়াধ্যায়ের অন্থবাদ সমাণ।২। 



ততীস্বোহহ্যাম্ত্ঠ। 

প্রথম€ খণ্ড3"। 

আভ্ডাম্ম ভাম্থ্যতম এ  বক্গবিষ্তাসাধনক্কত-সর্ধাত্মভাবফলাবাণ্ডতিং 
বামদেবাগ্াচাধ্যপরম্পরয়া শ্রত্যাবগ্ভোত্যমানাং ব্রহ্গবিৎপরিষস্তত্য্তপ্রসিদ্ধাম 
উপলতমানা মুযুক্ষবো ব্রাক্মণা অধুনাতন৷ ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ অনিত্যাৎ সাধ্য- 
সাধনলক্ষণাৎ্ সংসারাৎ আ জীবভাবাদ্যাবিবৃৎ্সবো বিচারয়স্তঃ অন্টোন্তং 
পৃচ্ছস্তি। কথম্ ?-- 

আভ্ডামব-ভ্ডাম্যান্,বালগ। বামদেব প্রভৃতি আচার্ধ্য-পরম্পরা- 
ক্রমে* পারম্পর্যযবোধক শ্রুতিতে প্রকাশিত এবং ব্রক্ষবিৎসমাজেও অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ যে, ব্রহ্মবিস্ঞা-সাধন দ্বারা 'সর্বাত্মতাবপ্রাপ্তিবূপ ফল, তাহা অবগত 
হইয়া, ই্দানীস্তন যুযুক্ 'বরাহ্মণগণও ্রহ্মজিজ্ঞান্থ হইয়া, সাধনাত্মক. বা 
হেতুফলভাবাপন্ন অনিত্য সংসার, জীবভাব হুইতে বিযুকিলাতের উদ্দেশ্তে 
বিচার করত পরস্পরের প্রতি প্রশ্ন করিয়৷ থাকেন। কি প্রকার? [প্রশ্ন করিয়া 

* থাকেন, তাহা বলিতেছেন, ]- 

কোহযমান্ম্েতি বয়ধুপাশ্মহে কতরঃ ন আত্ম যেন বা 
রূপং 'পশ্ঠতি যেন বা শব্দং শুণোতি গ্লেন বা! গন্ধানাজি- 
শ্রতি যেন ঝাচং বাকরোতি যেন, ব! সা চাত্যাঢু ৮ 
বিজানাতি '। ৩* || ১।| 

শঞ্ল্ললাও্খঃ। [আত্মোপাসকা ক্রাক্মণ] বিচারয়ন্তঃ পন্যম্পুরং পৃঙ্ছত্তি । তৎ- 
্রশ্নপ্রকারমাহ 'কোহয়মাঝ্মেতি? ইতি. বয়ং [বং] 'অয়মূ আত্মা" ইতি উপান্মহে, 
[সঃ] কঃ1[ ইতি ম্বরপতঃ প্রশ্নঃ ]1 [ শ্রুতে। তু সোগাধিকো নিরুগাধিকণ্চ 
ঘৌ। আত্মানৌ শ্রয়েতে, তয়োমধ্যে ] সঃ ( অন্মছুপান্তঃ) স্বাত্বা কতরঃ 
(সোপাধিফে। নিকুপাধিকে! বা)? | ইদানীং সংশয়প্রকাকো» বিবিচ্যতে -] 
যেন চেক্ছুভু তেন) বা দপং পশ্ততি, যেন ধা (শ্রোরেতৃতেন) শবং শৃণোতি, যেন বা 



৮ এঁতরেয়োপনিষদ। 

(স্বাণস্বয়পেণ ) গন্ধান্ আমিত্বতি, যেন বা ( বাগ্ভৃতেন ) বাচং ব্যাকরোতি, 
যেন বা ( রসনারূপেণ ) শ্বাছু চ অন্বাছ চ বিজানাতি ॥ ৩০ ॥ ১॥ 

মুলানুবাদ। আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাঙ্মণগণ বিচীর- 

পূর্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন যে,-আমরা ষে আত্মার 
উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি, এবং [ শ্রুতিকধিত ছুইটা 

আত্মার মধ্যে | সেই আত্মাটী কে 1__যে আত্ম! চক্ষুরূপে-রূপ দর্শন 

করিয়। থাকে, জোত্ররূপে শব শ্রবণ করিয়। থাকে, স্রাণরূপে গন্ধগ্রহণ 
করিয়। থাকে, বাগিক্দ্িয়ূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং 

জিহ্বারূপে স্বাছ ও অন্নাছু বস্তু অনুভব করিয়া থাকে,__॥ ৩০ ॥ ১ ॥ 

স্পাহ্কল্লভ্ডাত্ম্যক্ষম.। যমাত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাৎ বয়মুপার্মহে, কঃ 

সআত্মেতি। যংচ আত্মানময়মাত্মেতি সাক্ষাহপাসীনো বামদেবঃ অমৃতঃ 

'সমভবৎ্ ; তমেব বয়মপ্যুপান্মহে; কো নথ খলু স আত্মেতি? এবং 

জিজ্ঞাসাপূর্বামন্তোন্তং পৃচ্ছতাম, অকিত্রান্তবিশেষবিষয়স্রুত্সিংস্কারজনিতা। 

স্বৃতিরজায়ত-_-“তং প্রপদাভ্যাং প্রাপ্ত ব্রঙ্গেমং পুরুষম ”,“স এতমেব সীমানং 

বিদাধ্য তয়! ছারা প্রাপন্ভত” এতমেব পুরুষম্ ঘ্বে ব্রঙ্গণী ইতরেতর- 

প্রাতিকুল্ন প্রতিপন্নে-ইতি। তে চাম্য পিগস্তাত্মভূতে ; তয়োরগ্যতর 

আত্মোপান্তো ভবিতুমহ্তি। যোহক্রোপাস্তঃ) কতরে৷ স্ধু স আত্মেতি। 

 বিশেষনির্ধারপার্থং পুনরন্তোন্তং পপ্রচ্ছ্বিচারযন্তঃ | ১ 

পুনস্তেষাং বিচায়য়্তাং বিশেষবিচারণাম্পদবিষয়৷ মতিরভূৎ। কথম্? 

দ্বেবন্তনী অন্মিন পিণ্ডে উপলত্যেতে-_অনেকতেদভিগ্লেন করণেন বেনোপ- 

লভতে;যশ্চৈক উপলভতে, করণাস্তরোপলব্ধিবিষয়স্থতি-গ্রতি সন্ধানাৎ। তত্র ন 

তাবছ যেনোপলভতে, স আত্মা ভবিতুমহতি, ' কেন পুনরুগলভতে ইতি ) 

উচ্যতে--যেন বা ,চ্ুতূ'তেন রূপং পশ্তাতি, যেন বা শৃণোতি তরোন্রতৃতেন 

শবমূ, যেন বা স্রাণভূতেন গন্ধান্ আজিস্্রতি, যেন বা বাক্-করণভূতেন বাঁচং 

' নাখাত্মিকাং ব্যাকরোতি -গোরশব ইত্যেবমাস্তাম্, শ্বাধ্সাধিবিতি চ, যেন বা 
জিহ্বাভূতেন স্বাছ চান্বাস্থ চ বিজানাতীতি ॥ ৩১॥ ১॥ 

ভান্ব্যান্মুবাদ্। আমর! ষাহাকে 'অয়ম্ আত্মা (এই বা) ূ 

যলিয়। সার্াৎ সম্বন্ধে উপাসন। করি থাকি, সেই আত্মাটী কে”? বাষদেব : 

হে আত্মাকে 'ঝয়ম্ আত্মা! বলিয। পাক্ষাৎ সন্বন্ধে উপাসনা করিয়া মুজিলাত 



তৃতীয়েহধ্যায়ে- _প্রথমঃ খণ্ডঃ। ৭৯ 

করিয়াছিলেন ; "আমর! তাহারই উপাসনা করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই 
আত্মাটী কে? এই প্রকারে জিজ্ঞাসাপূর্ব্ক (জানিবার ইচ্ছায়) পরস্পর 
পরশ্নকারীদিগের" হৃদয়ে, ইতঃপূর্কে শ্রুতিই আত্মবিবয়ে যে সমুদ্ধয় বিশেষ 

বিবরণের উপদেশ করিয়াছেন, তদভ্যাসজাত সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন 

হইয়াছিল _'ব্রন্গ পাদাগ্রভাগ দ্বার! *এই পুরুষে ( পুরুষাকার দেহে ) গ্রবেশ 

করিয়াছিলেন”, 'তিনি এই সীমাকে (ক্রদ্বরন্ধ, ) বিদীর্ণ করিয়া, ইহাদ্বারাই 

এই পুরুষদেহ গ্রাপ্ত হইয়াছিল্লেন।” এখানে পরম্পর বিলক্ষণন্বভাব দুইটা ন্গের 

কথ৷ জান! গিয়াছে । উক্ত উভয়টীই এই দেহপিণ্ডের আহ্মন্বরূপ | তছুতয়ের 

মধো একটী আত্মাই উপান্ত হইবার যোগ্য | এই উভয়ের মধ্যে, ষে আত্মাটার 

উপাসনা করিতে হইবে, সেইটী কোন আত্ম ?-এইরূপে উপাশ্তগত বিশেষত্ব 
নিরপণের নিমিত্ত পুনর্বার তাহার! বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া! পরম্পর প্রশ্ন 

করিয়াছিলেন-_। ১ 

এইবূপ বিচারপরায়ণ সেই মুযুক্ষুদিগের হৃদয়ে উদ্দিত বিচারণীর় 
বিশেষ বস্তত্রিষয়ে শ্ৃতি উপস্থিতু হইয়াছিল। কি প্রকার? না, এই দেহ- 

যধ্যে ছুইটী বসত প্র্তীতি-গোচন হইয়া থাকে (১)) তন্মধ্যে একটী 

হইতেছে বিভিন্নপ্রকাঁর চক্ষুঃগুভৃতি করণাত্মক, যাহা দ্বারা উপলব্ধি কর! 

হইয়া থাকে, এবং আর একটী হইতেছে, ধিনি বিভিন্ন ইন্্িয়ের 

* সাহায্যে অনুভূত বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া! থাকেন। তিনি এক; 

( করণতেদেও তাহার ভেদ হয় না;) যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রি়ন্বার। 

অনুভূত বিষয়ও স্মরণ করিয়া থাকেন ; [ ইন্দ্িয়তেদে ভিন্ন হইলে, তাহার 

পপ 

, (১) তাৎপর্যয--এই দেহমধ্যে ছুইপ্রকার আত্মার ম্তাব *অনুভূত হইল] থাকে, একটা 

চ প্রভৃতি করণর়াপে, অপরটা সেই অনুভবের কর্তারপে। অন্য শ্রতিতে কথিত জাছে যে, 

পপস্ঠন্ চক্ষু) শূণুন্ শ্রৌত্রমূ। মন্তানো যন: ইত্যাদি। এ কথার অভিপ্রান এই যে. আত্মা 

যখনই যে ইঞ্িয়ের দ্বারা বিষয় অনুভব করে, তখন সেই ইন্ড্রিয়ের স্িতই অবিবিক্ত বা 
অপৃথগ্তৃতরণে প্রতীত হইয়া থাকে; এইজন্মই এখানে আত্মাকে করপাত্বক বলা হইয়াছে। 

ইহ! ছাড়1__স্বতন্ত্রতাষেও আত্মার অনুভববর্তৃত্ব প্রতীত হয়; নচেৎ এক ইনলিয় স্বারা অনুভূত 

বিষয় যখন অপর ইল্জিয় স্ময়ণ করিতে পারে না, অথচ অনুভূত বিষয় সকত্রোই স্মরণ করিয়া 

থাকে, তখন ইন্ত্রিয়ের সহিত সংহত নয়, এরূপ ম্বতন্্র আত্মার অধ্থিতব- অবশ্ঠই শ্বীকার 

করিতে হইবে । 

২ 
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আর এইরূপ ণ্মরণ কর! সম্ভব হইত না]| উক্ত ছুইটীর' মধ্যে, যাহাঘার! 
উপলব্ধি হইয়। থাকে, তাহা কখনও আত্মা হইতে পারে না। ভাল, সেই 
উপলব্ধিই বা কাহার দ্বারা হইয়া থাকে? হা, বলিতেছি--চক্ষুর সহিত 
একীভাবাপর যাহার দ্বারা রূপ নিরীক্ষণ করিয়! থাকে, শ্রোব্রভাবাপন্ন যাহা 
দ্বার! শব শ্রবণ করিয়| থাকে, স্রাণেক্জিয়ের সহিত একীভূত যাহা দ্বার! গন্ধ 
আত্াণ করিয়৷ থাকে, বাগিস্রিয়ম্বরূপে যাঁহা দ্বারা 'গো, অশ্ব ইত্যাদি 
নামাত্বক, এবং উত্তম অধম বাক্য উচ্চারণ ফরিয়৷ থাকে, এবং জিহ্বাঁরপে 
যাহ! দ্বার! স্বাছু ও ন্বাহু বস্ত অন্ুতব করিয়! থাকে ॥ ৩০ ॥ ১ ॥ 

যদেতদ্ধদয়ং মনশ্চৈত। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং 
্রজ্ঞানং মেধ! দৃষ্টির তির্মীতিম্নীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ নন্থপ্পঃ 
ক্রতুরস্থঃ কামো বশ ইতি। সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানম্ত 
নামধেয়ানি ভবস্তি ॥৩১।1২।। ৰ 

সক্সলাহরি। [তদেবং বাহ্থেক্রিয়াভিবাজ চৈতন্লেঘত্মিতাবসংশয়ং 
প্রদর্শয,  ইদানীমন্ত্ঃকরণ-তথঘ্ব,ভিবিশেষাতিব্যক্ত চৈতন্টেঘা ্বতত্বসংশয়ম ভি- 
প্রেত্যাহ--“যদেতদ্ হৃদদম্” ইত্যাদি ]| যদেতত হৃদয়ং ( বুদ্ধিঃ ), 
মনঃ চ ( মনো বা, একমেব হি অস্তঃকরণং নিশ্চয়বৃত্যা। বুদ্ধিঃ, সংশরবৃত্য। চি, 
মন উচ্যতে ইত্যর্থঃ)। এতৎ (উজ্জং অস্তঃকরণমেব বৃত্তিভেদেন ) সংজ্ঞানং 
(চেতনভাবঃ), আজানং (আজ্ঞ।-_প্রতৃত্বং ) বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্ডিঃ--কলাবিজ্ঞানং) 
প্রজানং ( গ্রস্থার্থাদৌ বৃদ্ধেরুন্মেষঃ ), যেধা ( গ্রন্থ-তদর্থধারণসামর্ধ্যম ), 
দৃটিঃ (ইন্জিয়দং জাঁনং), ধতিঃ ( ধৈ্ধ্যমূ--ব্যবসায়াদচলনম্), মতি 
( মননং কার্ধযাঙ্গোচনমূ, 9 মী! ( তত্র ম্বাতন্ত্রাম্ ১, ভুতিঃ (রোগা দিঞনিত- 
দুঃখিতিম্» স্বতিঃ (রণম,) সংকল্পঃ ( নীলপীতাদিবিষয়বিকল্পনম্ ), ক্রুতুঃ 
( অধ)বসায়ঃ), অন্ুঃ ( প্রাণনা্দি-জীবনব্যাপার$ ), কামঃ ( অসন্লিহিতবিষয়ে- 
ইভিলাষঃ), বশঃ ( ভোগ্যবস্ত-বিষয়কোইভিলাধঃ), এতানি ( যথোক্তাঃ 
সংজ্ঞানাদ্যা বৃত্তয়ঃ) সর্বাণি এব প্রজ্ঞানন্ত (প্রজ্ঞানযাত্রন্ শুদ্বত্য ব্রহ্মণঃ ) 
নামধেয়ানি , (নামানি--তততহ্পাধিগত-বৃত্তিভেদজনিতানি, নতু সাক্ষাৎ) 
ভবস্তি ॥ ৩১ 1 ঙ৮ 

মুলানুাদ। [ প্রথূমতঃ .'বাইরিজ্জিয়ে অভিব্ক্ত টৈতন্ে 



তৃতীয়েহধ্যায়ে-_প্রথমঃ খণ্ডঃ। ,. ৯৮৯ 

আত্মভাঁবসম্বম্থে' সংশয় প্রদর্শন করিয়!, এখন অস্তরিজ্জিয়ে অভিব্যক্ত 

চৈতম্যেও আত্মতাবসম্বন্ধে সন্দেহ প্রদর্শন করিতেছেন_- ]।1 

এই যে, হ্বদয়, মনও ইহারই নাম__অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের 

ছুইটী নামভেদ মাত্র। সংজ্বান--চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির 

প্রভাবে প্রাণিগণ্ চেতন বলিয়৷ পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; 
আত্ঞান__আজ্ঞা__প্রভুভাব,, বিজ্ঞান__নৃত্যগীতাদি  চতুঃষষ্ি- 
কলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান__প্রতিতা, মেধা--্রস্থার্থধারণক্ষমতা, 

দৃষ্টি-_ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ি, ধুতি অর্থ__ধারণ__শরীরাদির অবসাদ 
নিবারক উত্তস্তন, মতি__মনন কর্তব্যচিস্তা, , মনীষা-_কর্তব্যচি্তায় 
নিজের স্বাধীনতা, জতি-_রোগাদিজনিত হুঃখ, স্মৃতি__স্মরণ, 

ংকল্প__শ্বেতপীতা'দি বিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু- অধ্যবসায় ( নিশ্চয়াত্মক 

জ্ঞান), মন্থ- শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ববাহক প্রাণবৃত্তি, কাম_ তৃষা বশ-_ 

মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি বামনা, খই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং 

এ সমস্তই ব্রন্মের ওপাধিক নামবিশেষমাত্র ॥ ৩১ ॥ ২ ॥ 

শাহ জ্াজ্যন্ন,। কিং পুনস্তদেকমনেকধা ভিন্নং করণমিতি। 

উচ্যতে, যছক্তং পুরস্তাৎ প্রজানাং রেতে। হৃদয়মূ, হৃদয়ন্ রেতে। মনঃ, 

মনস। সৃষ্ট আঁপশ্চ বরুণশ্চ, হদয়ান্মনো মনসম্চন্দ্রমাঃ) তদেবৈতদ্ হৃদয়ং যনশ্চ, 

একমেব তদনেকধা। এতেনাস্মঃকরণেনৈকেন চক্ষুভূতেন রূপং পন্ঠতি, 

শ্রোত্রভূতেন শৃণোতি; স্রাণভূতেন জিত্রতি বাগ.ভূতেন ব্দতি, জিহ্বাভূতেন 

রূসয়তি, শ্বেনৈব বিকল্পনারূপেণ মনসা বিকল্পয়তি, হৃদয়রূপেণাধ্যবন্ততি। 

তন্মাৎ সর্বকরণবিবন্বব্যাপারকমেকমিদং করণং সর্ববোপন্ধার্থমুপলনুঃ $ 

তধ! চ কৌধীতকীনাং “প্রজয়1 বাচং সমারুহা বাঁচ! সর্বাণি নাযান্তাপ্লোতি, 
প্রজয়। চক্ষুঃ সমারুহ চক্ষুষ! সর্বাণি রূপাণ্যাপ্সো তি” ই্ঞাদ্বি। বাজসনেরকে 

চ “মনসা হেব পশ্ততি মনসা শৃণোতি, হৃদয়েন ছি রূপাণি বিজানাতি” 

ইত্যাদি । ভন্মাদ্ব,দয়মনোবাচ্যন্ত সর্ববোগলন্ধিকরপত্বং প্রসিদ্ধমূ। তদা- 

আ্বকণ্ঠ প্রাণঃ “যে বৈ প্রাণঃ, স1 প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স গ্রুণঃ” ইতি হি 
্রাঙ্গণম্। করণসংহতিরপশ্চ প্রাণ ইত্যবোচাম প্রাণসংবাদাকদ]। ১ 

তন্মাৎ বংগত্যাং গ্রাপদ্যত, তৎ বর তুপলৰরপলব্ধিকরণদ্বেন গুণভৃতত্ান 
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তত ব্রন্গোপান্ত আত্মা:ভবিতুমর্থতি। পারিশেষ্তাদ যন্তো পলক্করুপরব্ধ্যর্থা এতগ্ঠ 
হদয়মনোরূপন্ড করণস্য বৃতয়ো বক্ষ্যমাণাঃ স উপলব্ধা উপান্ত আত্ম! 
নোহম্মাকং ভবিতুমতীতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ| তান্তঃকরণোপাধিস্স্তোপলৰূ£ 
গ্রজ্জানরূপন্ত ব্রহ্মণ উপলব্যর্থ যা সিকি বাহাস্তবস্তিবিষয়বিষয়াঃ, তা! 
ইমা উচ্যন্তে-_। ২ 

সংজ্ঞানং সংজ্ঞপ্তিঃ চেতনভাবঃ; আজ্ঞানম্ আজ্ঞপ্তিঃ ঈশ্বরতাবঃ ; বিজ্ঞানং 

কলাদিপরিজ্ঞানমূ; প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্জতা ; মেধা গ্রস্থধারণসামর্থ্যম্ ) 
ৃষ্টিঃ ইন্জিয়ঘার! সর্কবিষয়োপলব্ধিঃ ; ধৃতিঃ ধারণমৃ, অবসন্নানাং শরীরেজিয়াণাং 
যয়োত্তস্তনং ভবতি) “থধৃত্যা শরীরমুদ্বহত্তি” ইত হি বদস্তি। মতিঃ মন- 
নম্ ) মনীষা] তত্র স্বাতন্্যমু; জ.তিঃ চেতসো রুজাদিছুঃখিত্বভাবঃ; স্তবতিঃ 
'্মরণম্) সন্কর্ঃ শুরুকষ্ণা দিভাবেন সক্ক্লনং রূপাদীনাম্। ক্রতুঃ অধ্যবসায়ঃ) 
অনু; প্রাণনাদিজীবনক্রিয়ানিমিত্ত। বৃতিঃ;) কামঃ অসন্নিহিতবিষয়াকাজ্জা 

তুষ্চ। ; বশঙ স্ত্রীব্যতিকরাগ্ভভিলাধঃ ; ইত্যেবমাগ্া অন্তঃকরণবুত্তয়ঃ উপলক্ক রুপ- 

লব্যর্বত্বাৎ শুদ্ধগ্রজ্ঞানরূপন্য ব্রহ্গণ উপাধিতৃতাঃ্ তহ্বপাধিজনিত-গুণনাম- 

ধেয়ানি সংজ্ঞাদীনি সর্বাণোবৈতানি 'প্রজ্ঞপ্তিমাত্রস্ত গ্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি 
তবস্তিঃ ন ম্বতঃ সাক্ষাৎ । তথাচোজম্ '“প্রাণন্েব প্রাণে। নাষ ভবতি” 

ইত্যাদি ॥ ৩১২॥ 

ভ্ডাজ্যান্যু বাদ । পূর্বে ষে, একই করণ বা ভ্ঞানসাধনকে অনেক-' 
প্রকারে বিভিন্ন বলা হইয়াছে) সেই করণটী কে? হা, বল! হইতেছে। পূর্ব- 
শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, হৃদয়ই প্রাণিগণের সার--হৃদয়ের সার মন ; অপ, 
ও তরদধিদ্দেবতা বরুণ "মনের দ্বার! স্ষ্ট হইয়াছে; এবং হৃদয় হইতে মন, 

মন হইতে চন্রমা সৃষ্ট হইয্লাছে। সেই এই হ্বদ্বয়ই মনও বটে? অর্থাৎ 
একই অন্তঃকরণ উ্তয়রূপে প্রকটিত হইয়াছে | এই একই অন্তঃকরণ দ্বারা 
চ্ষম্ব্ূপে রূপ দর্শন করে, শ্রোব্ররূপে শব শ্রবণ করে, সরণেনতিয়রপে গন্ধ 
গ্রহণ করে, বাগিস্ডরিয়দপে শব্দ উচ্চারণ করে, জিহবারূপে রসাম্বাদন করে, এবং 

নিজের বিকল্লাত্মক মমোরপে বিকল্পনা করে, ও বুদ্ধিরপে অধ্যবসায় ব1 

নিশ্চয় করে। অতএব এই এক অস্তঃকরণই সমস্ত ইন্ভ্রিয়ের গ্রহণীয় বিষয়ে 
ব্যাপার নির্বাহ করত উপলব্ধ! আত্মার সর্বপ্রকার উপলব্ধির সাধন হইয়া 
থাকে । দেখ কৌষীতকী ব্রাঙ্গণে কৃধিত আছে “প্রজ্ঞা হবার! বাণিন্দিয়ে 
আন্ধঢ হুইয়। বাক্য বার! সমন্ত* নাম (শব) প্রাণ্ড হয় অর্থাৎ শঙোচ্চারণ 



তৃতীয়েহধ্যায়ে-_-প্রথমঃ খণ্ডঃ। ৮৩ 

করিয়া থাকে, প্্রজ্ঞাঘারা চক্ষুতে আরূঢ় হইয়। চঙ্ষুত্বারা সমস্ত রূপ দর্শন 
করিয়! থাকে' ইত্যাদি । বাজসনেয়ক ব্রাঙ্গণেও উক্ত আছে.-“মনঃ দ্বারাই 
শ্রবণ করেঃ এবং হদ্য় (মনঃ) ঘারাই সমস্ত বিষয় অনুভব করে! ইত্যাদ্ি। এই 
কারণেই হৃদয় (বুদ্ধি) ও মনঃ-শব্দবাচ্য অন্তঃকরণের সর্বপ্রকার জ্ঞান- 
সাধনতা লোকগ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ প্রাণও তদাত্বক অর্থাৎ অন্তঃকরণ হইতে 
স্বতন্ত্র নহে; কারণ, ব্রাহ্মণে (উপনিষদে )" কথিত আছে যে, “যাহ! প্রাণ, 
তাহাই প্রজ্ঞা, আবার যাহা! প্রজা, তাহাই প্রাণ । প্রাণ ষে, অন্তঃকরণসমন্্ি- 

স্বরূপ) একথ! আমরা “প্রাণ-সংবাদ" প্রভৃতি প্রকরণে বলিক্কাছি (১)1১ 
অতএব, ষাহা পদঘ্বয়ের সাহায্যে প্রবেশ করিয়ছিল, তাহাও ব্রক্গই বটে, 

কিন্তু প্রক্কৃতপক্ষে তাহা উপলব্িকর্তা আত্মার উপলব্ধিকরণ অর্থাৎ অনুভবের 
উপায় মাত্র; স্থৃতরাং প্রধান ধা! মুখ্য নহে; অপ্রাধনত্বানবন্ধনই সেই গৌণ ব্রহ্গ 

কখনই উপাশ্ত আত্মা হইতে পারে না। অতএব পাঁরিশেষ্য নিয়মান্গুসারে (২) 

৮পশাাশীত ৩ পোপ __ শী টি শশা তি শপ শশাাশিসিিশীশিশীশী ১ শা ীাশীাশিটাপীশীি পিপলস 

(১) তাংপর্ধয-একই এগ ভিষ্ম তিন ক্রিয়ামুসারে প্রাণ, অপান, ঝণদ। উদান ও 
সমান-_-এই পাঁতপ্রর্বার নামভ্দ প্রাণ্ড হইয়াছে । উক্ত প্রাথ স্বরপতঃ বায়ুর পরিণতি 

(বিশেষ। ভাঁধাকার এখানে বলিলেন* যে, উত্ত প্রাণ পদার্থটী প্রকৃতপক্ষে অস্তঃকরণের সমষ্টি 
ব| সংঘাতম্বরপ। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন-_"সামান্তকরণবৃত্তিঃ প্রীণাচ্ঘা বায়বঃ 

পঞ্চ"। অর্থাৎ প্রাণাদি ষে পাঁচটা বায়ু, তাহার! বাঁযুয় পরিণতি নহে, পরস্ত অন্তঃকরণজয়ের 

সাধারখ বৃত্তি বা ব্যাপার মাত্র | ঘেমন একটা গপঞ্রমধ্যে কতকগুজি পক্ষী থাকিলে, 

তাহাদের নিজ নিহ্ ক্রিয়ার কলে পঞ্জরটা স্পন্দিত হইয়। খাকে; অথচ সেই পর্ররটা নাডিবার 

জন্ত কেহই পৃথক্ কোনরূপ ক্রিয়। করে ন1, তেমনি বুদ্ধি, অহস্কার ও মন, এই তিনটা জন্ত- 

করণ বথাক্রমে নিশ্চয়, অভিমান ও সংকল্প করিয়! থাকে, তাহাতেই যে স্পন্দন উিত হয়, 

সেই স্পন্নের কল--প্রাণ ॥ রি 

(২) তাৎপর্যয-_'পারিশেষ্য "নিয়ম এই প্রকার-_-বেখানে পপাততঃ অনেকের সম্বন্ধে 

কোন একটী ধর্দ ৰা গুপাদির সম্ভাবন1 থাকা! সত্ত্বেও অপর ধসকলের প্রতিষেধের দ্বারা 

একটাতে সেই ধর্ণটীর ব্যবস্থা কর। আবশ্ক হয়; অথচ. তাহাঁ জন্ত আর কোন 

শবপ্রয়োগের আবশ্তক হয় না; ফলে ফলেই তাহ সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'পারিশেষ্য নিয়ম? 

বলা হয়। যেমন--পঞ্চ তৃতের মধ্যে একটা তৃতে গন্ধ আছে, এই কথ! বৰলিলে__আপাতত: 

পঞ্চতৃতেই গন্ধ থাকার আশঙ্ক] হ়। কিন্তু ুক্তত্বার! পৃথিবী ভিন্ন অপরঞ্চারিভূতেই গন্ধ 

ধাক। অসস্ভব বলিয়। মাব্যন্ত করিতে গারিলে। ফলত; পৃথিবীতেই যে ঘি আছে, তাহ। না * 

বলিলেও সিদ্ধ হইয়। যায়। 
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বুঝা যায় যে, যে উপলব্ষিকর্তার (আত্মার) উপলব্ধি-সাধনরূপে এই 
হৃদয় ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণের পশ্চাংৎকথিত বৃত্তিসমূহ উৎপর হইয়া 
থাকে, সেই উপলব্ধিকর্তা আত্মাই আমাদের উপাস্ত হইতার॥ যোগ্য ) - 

পূর্বকথত জিজ্ঞান্ুগণ এইগ্রকার নির্ধারণ করিয়াছিলেন । সেই অন্তঃকরণে 
অবস্থানপৃর্বক উপলব্ধিকারী জ্ঞানম্বরূপ ব্রন্মের উপলব্ধির জন্ত বাহা ও 

আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, যে সমুদয় অস্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া! থাকে, এখন সেই 

বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে_২ . 

সংজান অর্থ-লংজ্ঞপ্তি--যাহ। দ্বার চেতনতা নিরূপিত হয়; আজ্ঞান 

অর্থ_আজ্া-_প্রভুতাব; বিজ্ঞান অর্থ__নৃত্যগীতার্দি কলাবিষয়ে জ্ঞান) 

্রজ্ঞান অর্থ__প্রজ্ঞতা অর্ধাৎ সময়োচিত ুদ্ধিষ্করণ-_প্রতিভ! ; মেধা অর্থ__ 

্রন্থার্থধারণের ক্ষমত! ; দৃষ্টি অর্থ _ইন্ট্িয় দ্বার! সর্ববিষয়ের উপলব্ধি; ধৃতি 
অথ ধারণা অথণৎ অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ইন্দ্িয়সমূহের যাহা দ্বারা উত্তস্তন 

বা উত্তেজন। হয়; কারণ, “পঞ্ডিতগণ বলিয়! থাকেন যে, ধৃতি ঘারাই শরীর 

উদ্ধৃত করিয়া বহন করা হয়' ; মতি “্অধুঁমনন? মনীধা, অথ--সেই 

যননকার্যে ন্থাধীনতা; জুতি অথ -_রোগাদিজনিত মানস ছঃখ 

স্থতি অথ_স্মরণ ); সংকল্প অথ-_রূপাদিবিবয়ে শুরুরুষ্ণাদিভাবে বিভর্ক। ; 
ক্রতু অথ অধ্যবসায় ; অন্দু অথ-_-জীবনের হেতুভূত প্রাণনাদ্দি ব্যাপার ; 

কাম অর্থ-_দুরবর্তী বিষয়ে অভিলাব বা তৃষণ; বশ অর্থ_কামিনী সমালিঙ্গনা- ' 

দির অভিলাষ, এই জাতীয় অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সাধারণতঃ উপলবধিকর্ত! 

আত্মার উপলব্ধির জন্যই" উৎপন্ন হইয়া থাকে.) সুতরাং উক্ত বৃততিসমূহ শুদ্ধ 
বিজ্ঞানাত্বক ব্রদ্ষের উপাধিভূত গুণান্থুযায়ী নামধেয়, অর্থাৎ যথোক্ত সংজ্ঞান- 
গ্রভৃতি সমস্ত বৃত্তিই গদধ জানস্বরূপ ব্রঙ্গের গপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ 

নাম নহে। অন্ব্রঞ এই কথাই উক্ত হুইয়াছে যে, “বঙ্গ গ্রাণন করেন 

বলিয়াই প্রাণ নামে প্রিচিত হন” ইতি ॥৩১।২॥ 

এষ ব্রন্মৈধ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা! ইমানি চ 

পঞ্চ মহাঁভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো৷ জ্যোতীংষীত্যেতানীমাঁনি 

চ মিশ্াণব ॥ বীজানীতরাণি চেতরাণি টাগুজানি চ জারুজানি চ 
স্বেদজানি চোত্তিজ্জানি চাশ্বা। গাবঃ' পুরুষ! হস্তিনো যৎ কিঞ্চেং 
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প্রাণি জঙ্গমংণ্চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরমৃ। সর্বং তত প্রজ্ঞানেত্রং 
প্রজ্ানে প্রতিতিতং প্রজ্ঞানোত্রো লাকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং 
্রহ্ধ ॥ ৩২ ॥ ৩ ||" 

ভললাহ্ঠঃ। এষঃ (যথোকঃ প্রজ্ীনরপ আত্মা) [এব] বর্গ 
( অপরং ব্রহ্ম )। এব: ইন্ত্রঃ ( স্বতঃ প্রকাশশীলঃ হিরণঠগর্ভঃ, দেবরাজে বা ), 

এবঃ প্রজাপতিঃ (প্রথমশরীরী*), এষঃ এতে সর্বে দেবাঃ ( অগ্যাদয়ঃ), 

[এষঃ] ইমানি পঞ্চ মহাভূতানি -পৃথিনী, বাযুঃ, ,আকাশঃ, আপঃ, 

জ্যোতীংধি (তেজঃ), ইমান ক্ষুদ্রমিশ্রাণি (ক্ষুত্রেঃ প্রাণিভিঃ মিশ্রাণি__ 
সমেতানি-_সর্পাদীনি ), কিঞ্চ, [ এষ এব ] ইমানি ইতরাণি বীজানি ( কারণ- 

ভূন্ঠানি) চঃ ইতরাণি চ। কার্য্যঈপাণি অপি ), অগুজানি (পক্ষিসর্পাদীনি) চ, 

গারুজানি ( জরাযুত্যে জাতানি মনুষ্যাদীনি ) ৮ স্বেদজানি (যুকমশকাদীনি) 
চ, উদ্ভিজ্জানি (ভূমিযৃত্তিগ্ত জাতানি তরুগুলাদীনি ) চ, অশ্বা:, গাবঃ, পুরুষাঃ, 

হস্তিনঃ, [.প্রাগুক্রানামেব উদ্বাহরণরূপেণ অস্বাদীনা মুল্লেখো মন্তব্যঃ ]। 

| কিং বছনা, ] যৎ কিঞ*(যৎ ফিমপি) ইদং জঙ্গমং চ পতত্রি চ প্রাণি, যত চ 

( যদি) স্থাবরং (স্থিতিশীল : ৯ তত সর্বং প্রজ্ঞানে্ং_ প্রজ্ঞানে (নিরুপা- 

ধিকে চৈত্ন্টে ) গ্রতিষ্ঠিতং ( রজ্জো সর্প ইব অধ্যন্তম, লোকঃ (প্রাণিসংঘঃ) 

প্জ্ঞানেত্রঃ (প্রজ্ঞা জ্ঞানং নেত্রং__ব্যবহারহেতৃভূতং যস্য, সঃ), তথ। প্রচ্গা 

(চৈতন্তং ) গতিষ্ঠা__( লযস্থানং)[ সর্বস্য লোঁকশ্য ইতি শেষঃ]। [ এভিঃ 

পদৈঃ চৈতত্তস্ত সৃষ্টিস্থিতিহেতৃতমুক্তমূ। তন্মাৎ ] গ্রজ্ঞানংশূ এব ] রঙ্গ (ব্রহ্মণ 

এব স্থা্টিস্থিতিহেতুতাবধারণাৎ ) ইত্যর্থঃ |৩২।৫।  * 

মুলা-ুা। উক্ত প্রজ্ঞানম্বরূপ আত্বাই ব্রহ্ম, তিনিই ইন্দ্র, 

ইনিই প্রজাপতি, ইনিই এই সমস্ত দেবতা, এই “সমস্ত পঞ্চভূত,_ 

পৃথিবী, বায়ু আকাশ, জল ও তেজঃ এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি- 

দেহ সহকারে সমস্ত বীজ ( কারণভূত ) ও তন্ির (অকারণভূত নিখিল 

দেহ), সমস্ত অগুজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ( মশকাণি ), উদ্ভিজ্ঞ ( বৃক্ষলতা 

প্রভৃতি), অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী, অধিক কি, এই মনুষ্য পৃক্ষি প্রভৃতি 

যাহা কিছু জঙ্গম ও স্থাবর, সে সমস্তই প্রজ্ঞাদেত্র রং, নিরপাধিক 

ব্রহ্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতে সমুও্পন। সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানে 
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অবস্থিত, এবং প্রজ্ঞানই তাহাদের লয়ন্থান; অতএব প্রজ্ঞানই 

ব্রহ্ম ॥৩২॥৩। 
টি 

সপাকল্রক্ভাম্যন্ঘ,।-স এষ প্রজ্ঞানরূপ দাতা ব্্ অপরং, সব্ধ- 

শরীরস্থঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা অস্তঃকরণোপাধিঘ্ুপ্রবিষ্টো জলভেদগত্্য্য প্রতাবন্ধবৎ 

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা। এষ এব ইন্দ্রঃ গুণাৎ। দেবরাঁজে। বা। এষঃ 

প্রজাপতিঃ, যঃ প্রথমজঃ শরীরী, যতো যুখাদিনির্ভেদদ্বারেণাগ্যাদয়ো লোকপাল! 

জাত, স গ্রঞ্জাপতিরেষ এব। যেংপ্যেতে অগ্রযাদয়ঃ সর্ধে দেবা এষ এব। 

ইমানি চ সর্বশরীরোপাদানভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যাদীনি মহাতৃতানি অন্নানাদত্ব- 
লক্ষণানি এতানি। কিঞ্চ, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ক্ষুপ্রৈরল্পকৈর্শিশ্রাণি। 
ইবশবোহনর্থকঃ, সর্পাদীনি। ১ ই 

বীজানি কারণাঁনি, ইতরাণি চেতরাঁণি চ ঘ্ৈরাশ্তত্েন নির্দিশ্তমানানি। 
কানি তানি? উচ্যন্তে--অগুজানি পক্ষ্যাদীনি, জারুজানি জরায়প্জানি 

দ্ুপ্যাদীনি' স্বেদজানি যুকাদীনি, উত্তিজ্জানি চ বৃক্ষাদীনি। , অশ্বাঃ গাবঃ 
।/ক্লুধাঃ হস্তিনঃ অন্থচ্চ যৎ কিঞ্চেং প্রাণি । কিং ৩৬? জঙ্গমং যচ্চলতি পত্ত্যাং 
%স্থতি, ষচ্চ পতত্রি আকাশেন পতনশীলমূ; যচ্চ স্থাবরম্ অচলম্ ; সর্বং 
তদশেষতঃ প্রজ্ঞানেত্রম্ ; প্রজ্ঞপ্তিঃ প্রজ্ঞা, তচ্চ ব্রদ্ষৈব, নীয়তে (সত্তা 
প্রাপ্যতে?) অনেনেতি নেত্রম্, প্রচ্ঞ৷ নেত্রং যন্ত, তদিদং প্রজ্ঞানেত্রম্; প্রজ্ঞানে 

বরহ্মণ্যুৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু গ্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞাশ্রয়মিত্যর্থঃ। প্রজ্ঞানেত্রে। 
লোকঃ, পুর্ব; প্রজ্ঞাচক্ষুর্ধা সর্ব এব লোকঃ। প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা সর্বস্য 
জগতঃ | তম্মাৎ প্রজ্ঞানং ব্রঙ্গ ।২ 

তদেতৎ প্রত্যস্তমিতসর্রোপাধিবিশেষং সৎ নিরগুনং নির্শলং নিক্ষি্ং 
শান্তমেকমতবয়ং “নেতি নেতি” ইতি সর্ববিশেষাপোহসংবেদ্ধং সর্বরশব প্রত্যয়া- 
গোচরং তদতান্তবিস্তন্ধপ্রচ্ঞো পাধিসম্বদ্ধেন সর্বজ্ঞমীশ্বরং সর্বসাধারণা ব্যাক্কত- 
জগত্বীজ প্রবর্তকং নিযর্তত্বাদন্তর্যা মিসংজ্ঞং ভবতি তদেব ব্যাক্কত-জগণ্বীজভূত- 
বুদ্ধযাত্বাভিমানলক্ষণং হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবাস্তরণোদ্ভূত- গ্রথম- 
শরীরোপাধিমদ্বিরাট্-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি। ততুভৃতাগ্নাহ্যপাধিমদ্দেবতা- 
সজ্ঞং ভবতি ! তথ! বিশেষশরীরোপাধিত্বপি ্রঙ্গাদিস্তত্বপর্ধ্যত্তেযু তত্তামরূপ- 
লাতো৷ ব্রহ্ধণ্ঃ4-* তদেবৈকং সর্ধ্বোপা ধিতেদভিন্ং সর্বৈঃ প্রা ণিভিস্তাফিকৈশ্চ 
র্বপ্রকারেণ জ্ঞায়তে বিকল্প্যত্তে চানেকধা। “এতথেকে বাদস্তাগিংমন্নমন্তে 
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গ্রজাপতিষূ। *ইন্রমেকেহপরে প্রাঁণমপরে ব্রন্ধ শাঙ্বতম্” ইত্যাগ্যা 
শ্বতিঃ ॥৩২।৩। , 

ভ্ান্বাম্ুবাদি। সেই এই প্রজ্ঞানন্বরূপ আত্মাই অপর ক্রঙ্গ 
(সোপাধিক ব্রহ্ধ); ইহাই সর্বশরীরবর্তী প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্বা এবং বিভিন্ন 
জলভাজনগত হৃর্যয গতিম্বের ন্যায় “ইহা ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিষধ্যে প্রবিষ্ট 

হইয়! ঠিরণাগর্ভ প্রাণ ও প্রল্ঞাত্মা। ইন্্রশষ্ের যোগার্থান্ছসারে হিরণাগর্ড 
কিংবা সাক্ষাৎ দেবরাজ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই প্রজাপতি, 

খিনি গরথমোৎপন্ন শরীরধারী পুরুষ) যাহার মুখরন্বদাদি প্রকটনেন ফলে 
লোকপাল ইন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতি সমুত্পন্ন হইয়াছেন, সেই প্রজাপতিও ইনিই । 

এবং এই যে, অগ্রি গ্রভৃতি দেবণাবন্দ, তাহারাও ইনিই অর্থাৎ এতৎস্বরূপই 

বটে। আর এই যে, সমস্ত' শরীরের উপাদানরূপে এবং অন্্ ও অনপ- 

ভোত্তুরূপে পরিণত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত, ইহারা, এবং মশকাদি ক্ষ 
প্রাণি-সহকৃত সর্প প্রভৃতি ।১ 

বীজ ও অবাজ ; বাজ অর্থ কাঁরণ-_কার্ষ্যোৎপাদক, অবীজ অর্থ__কা 

অন্থুৎপাদক, এই দুই “ভাগে বিভক্ত যে সমুদ্র গ্রাণী। সেই সমুদরয় নী 
কাহারা1.বল] হইতেছে--অগুজ-_পক্ষিপ্রভৃতি, জারুজ-_জরায়ুজ মনুষ্য প্রদ্থুতি, 

ম্বেদজ-_যুক গ্রভৃতি, উদ্ভিজ্ঞ-_বৃক্ষলত। গ্রভৃতি। অশ্ব, গো, পুরুষ ও হস্তি প্রভৃতি; 

আরও যে কিছু প্রাণী। তাহা কি কি? না,জঙ্গম__যাহাঁর! পাদ দ্বারা গমন 

করিয়া থাকে ; আর পতত্রি, যাহারা আকাশপথে বিচরণ করিয়া থাকে; 

যাহা স্থাবর নর্থাৎ চলনশক্তিহীন ; সে সমুদয়ই প্রর্জানেত্র। প্রজ্ঞা! অর্থ_ 
প্রকৃষ্ট জ্ঞান, তাহা নিশ্চিতই ব্রহ্ম স্বরূপ ; নেত্র অর্থ__যাঁহ! দ্বার নীত হয় 

( সক্ভালাত হয় )। সেই প্রজ্ঞ! যাহার নেত্র, তাহার নাম প্রজ্ঞানেত্র ) উৎপত্তি, 

স্থিতি ও লয়, এই কালব্রয়েই যাহা! প্রজ্ঞাম্বরূপ ব্রন্গে অধৃস্থিত অর্থাৎ প্রজ্ঞাতে 

আশ্রিত; [ এই জন্যই উহারা প্রজ্ঞানেত্র ]। লোক অর্থাৎ ভূরাদি লোকও 
্রজ্ঞানেত্র; অথবা! প্র্তাই সমন্ত জগতের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতির নিদান; সেই 
কারণে উহারা প্রজান ব্রঙ্গত্বরপ।২ 

সেই যে এই সর্বোপাধিবিনির্ঘক্ত নিত্য নিরঞ্জন নির্শল ও নিক্ষিয় ; 
[ অতএব ] শান্ত এক অদ্বিতীয়; “নেতি নেতি" প্রণালীক্রমে সমস্ত *" 
বিশেষণ-পরিত্যক্তরূপে বিজেয় এবুং শবজন্য সর্বপ্রকার ,অ/নের অগোঁচর ' 

্রহ্ধ, তাহাই আবার অত্যন্ত বিশুদ্ধ কুদ্ধিসতন্ধপ উপাঁধিসম্পক্ বশতঃ সর্বজ 
সঙ 
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ঈশ্বরভাবে শর্বজীবভোগয সমস্ত অব্যক্ত জগতের প্রবর্তক বা 'আবি- 
ভাবের কারণ এবং সর্বৰস্তর নিয়ামক+পে অন্তর্ধামী সংজ্ঞান্র অভিহিত হইয়া 
থাকেন। তিনিই অবার যখন ব্যক্ত জগতের বীঞ্জভূত ( অ্কুরীবস্থা।) বুদ্ধযাদি 
উপাধিতে অখ্মান স্থাপন করেনঃ তখন হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞালাভ করেন। 
তিনিই আবার ব্রহ্মাগুমধ্য প্রথম সমুভূতি শরীরাভিমানী হইয়া বিরাট ও 
প্রজাপতি সংজ্ঞা লাতকরিয়া থাকেন। তিনিই আবার অভিব্যক্ত অগ্নিপ্রভৃতি 
উপাধিবিশেষযোগে দেবতানামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইব্ূপ ব্রশ্গ 
হইতে আরম্ত করিয়” তৃণপর্যাস্ত বিশেষ বিশেষ শরীরসন্বন্ধ বশ 5: সেই ব্রন্দেরই 
বিশেষ বিশেষ নাম লাভ হইয়া থাকে । নানাপ্রকার উপাধিভেদে ভিন্ন প্রকার 
সেই এক ব্রহ্মকেই সমস্তপ্রণী ও সমস্ত তাকিকগণ বিভিন্ন প্রকারে অবগত 
হন এবং নানাঞারে তাহার বিকল্পন। করিয়া থাকেন । মন্ুুস্বতি বলিয়াছেন-- 
'এক শ্রেণীর লোকেরা ইহাকে অগ্ি বলিয়া নির্দেশ করেন; অপরে প্রজাপতি 
মনু বলিয়া বর্ণনা করেন ; কেহ কেহ৯ন্দর বলেন; কেহ না প্রাণ বলেন; 
কেহ আবার শাশ্বত (নিত্য ) ব্রহ্ম বলিরাও '্জানন” ইত্যাদি ॥৩২।৩। 

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুদ্ষিন স্বর্গে 
লোকে মর্ববান্ কামানাপ্ডাম্বতঃ মমভবত লমভবৎ || ৩51| ৪ | 

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥৩॥১। 
ইত্যৈতরেয়ে[পনিষদি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ মমাপ্তঃ | 5। 
ইত্যৈতবেয়দি গ্রীয়ারণাকে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ |: ০ || 

ভ্পতাহঃি। [ অথ তত্বজ্ঞানফলমুপংহরতি “স এতেন,ইত্যাদিন]। ] 
[ ষঃ প্রজ্ঞানং ব্রদ্দেতি দ্বিথেদ, | সঃ (বামদেবঃ ) এতেন ( যথোক্তেন ) প্রজ্জেন 
( চৈতন্যস্বরূপেণ ) আত্মনা (স্বয়মাবিভূ তচৈতন্যস্বভাবঃ সন ইত্যর্থঃ ), 
অন্মাৎ লোকাৎ উৎক্রম্য'( বর্তমানং দেহং পরিতাজ্য ) অমুশ্সিন্ স্বর্গে লোকে 
সর্বান্ কামান্ আগ (পুর্ণকামে! ভূত্বা) অস্ৃতঃ ( কৈবল্যং প্রাপ্তঃ ) সমভবৎ | 
ঘ্বিরুক্িরধ্যায়সমাপ্তযর্থ। ॥৩৩॥ ॥ 

স্ুলান্ুত্াছে | [এখন তত্বজ্ঞানের ফলোপসংহার করিতেছেন ], 
যিনি [ 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” বলিয়া জানিন্নছিলেন, ] সেই বামদেব উক্ত 
চৈতন্যাতম্বরূপে ইহলোক হইতে উতক্রমণের পর স্বর্গলোকে* সমস্ত 



লি ই সত তি কি 

ভৃতীয়েহধ্যায়ে_শ্াথমঃ খণ্ডঃ। ৪ ৮৯ 

কামফল প্রাপ্ত 'হইয়! চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন । অধ্যায়সমাধ্ডি- 
স্ষনার্থ 'সমতবৃৎ'*কথার দ্বিরুক্তি করা হইয়াছে ॥৩৩1৪॥ 

সেয়মল্পপদোপেত শ্রীশঙ্করমতে স্থিত|। 

শীছূর্গাচরণনাস্ত! সরল! স্যাৎ সতাং যুদে॥ 

ইতি ততীয়াধ্যায়ে প্রথমখণুব্যাথ্যা সমাপ্ত ॥৩1১। 

ঈতোতরেয়োপনিষর্দ তৃহীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥1 

স্শাঙ্গন্রে শাম্যন্ন,১।-স বামদেবোইস্তে। ঝা এবং যখোক্ং ব্রহ্ম বেদ, 

প্রজেনাত্মনা, যেনৈব প্রঙ্জেনাত্মন! পুর্বে বিদাংসোহমূতা অভূবন্, তথা অয়মপি 

বিদ্বানেতেনৈব প্রজ্েনাত্মনা গঙ্মাল্লোকাৎ উত্ক্রম্যেত্যাদি ব্যাপ্যাতম্। 
অন্মার্লোকাছুতক্রম্যামুম্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্দদান্ কামান্ আপ্তা অমৃতঃ 

সমভব্ৎ সমতবদ্দিত্যোমিতি ॥ ৩৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীমংগরমহংমপরিব্রাজকা চারযন্ত শ্রগোবিন্দতগবৎপৃজাপাদশিযাস্ত 

্ীমচছপ্ধরভগবতঃ রুতোঁ উ্চরোর়াপনিবন্াস্ে তৃতীয়ো যা: সম্পূর্ণ; ॥ ৩ 
 ঈীতরেয়োপনিষৃভায়ম্ সমাপ্রম্। 

॥ ওম তৎ সৎ্॥ 

ভ্াম্ানুব্লাদ। সেই বামদেব কিংব| 'অন্য যে কেহ উক্ঞপ্রকার 

রক্ষকে প্রজ্ঞাত্বারূপে--চৈতন্তাত্স্বরূপে জানিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্বতন 
জ্ঞানিগণ, যে প্রজ্ঞাত্মজ্ঞানবলে যেরণে অমুত হইয়াছিল্ন এই বিদ্বান্ পুরুষও 
ঠিক সেইরূপেই এই প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে, এই বর্তমান লাক হইতে উৎক্রান্ত 
হইয়া _ইত্যাদি বাক্য পূর্বেই ব্যাধ্যাত হইয়াছে। এই লোক হইতে 
উৎক্রান্ত হয়া এ স্বর্লোকে সমস্ত কামোপভোগ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত 

হইয়াছিলেন অর্থাৎ যুক্তি লাভ' করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৪ ॥ 
ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমথণ্ডের তাষ্যানুবাদ ॥৩ ৮৪১ ॥ 

ইতি শ্রীমৎ্পরমহংসপরিব্রাজকাচাধ্য পুজনীয় শ্রীগোবিন্দের শ্রেষ্ঠশিষ্য 
গীরমৎ্শঙ্করভগবত্কুৃত এতরেয়োপনিষদের ভাষ্যান্নবাদ সমাপ্ত ॥ * ॥ 

ওম বাঁউমে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাটি প্রতিষ্ঠিত 
মাবিরাবীর্ম এধি|...বেদস্থ। ম আমী স্থঃ শ্রুতং মে মা পরহানীঃ ূ  
অনেনাগীতেনাহোরাক্রান সন্দধায়্যতং' বদিষামি। সতাং 

শপ 



৯০ 7 এতরেয়োপনিষদ | 

বদিষ্যামি। তম্মামবতু । তত্বক্তারমবন্ভু। অবতু মামবতু বক্তার- 
মবতু বক্তারমূ্ ॥৷ ও 

ও ম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিও | ওঁমৃ ॥ 

[ অখোততরাশাস্তিঃ-- ] 

ও'যূ উদ্দিতঃ শুক্রিয়ং দধে। তমহমাত্বনি দধে। অনু মামৈ- 
তবিক্ড্রিযমূ ময়ি ্্ীর্য়ি ধশঃ সব্ধঃ সপ্রাণঃ সবলঃ | উ তষ্ঠাম্যমু 

মা ভ্রীঃ। উত্তিষ্ঠতৃনু মায়ন্তত দেবতাঃ । অদন্ধং চক্ষুরিষিতম্ মনঃ | 

সূর্ধে। জ্যোতিষাং শ্রেষ্ট দীক্ষে মা মা হিংসীঃ | তচ্ক্ষুদেবছিভং 

গুক্রমুচ্চরত। পশ্টেণ শরদঃ শতম্ জীবেম শরদঃ শতম্ । ঈদ 

ব্রতপা অসি। দেব আ মরতে ত্বং যজ্ঞেধীড্যঃ ॥ 

ও'ম্ শাস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ 

ঈত্যৈতরেয়োপনিষদ সমাপ্ত ॥*॥ 












